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351 – Mensurando a solicitação desnecessária 
de exames pré-operatórios em cirurgias eletivas
Autores: Yuri Kenji Cavalcanti Yoshizawa, Rafael Mahnic Villa, João Wal-
ter Mahl Spohr, Paulo Adilson Herrera, Bruno Eduardo Scheffer, *Ariane 
Coutinho Braga

Instituição: Hospital Evangélico de Londrina 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Avaliar a solicitação de exames pré-
-operatórios pelo cirurgião para cirurgias eletivas em pacientes 
não gestantes. Fazer um levantamento do número de exames 
solicitados desnecessariamente com a utilização do guideline 
Routine Preoperative Tests For Elective Surgery do National Ins-
titute for Heath and Care Excelence (NICE)¹. MÉTODO: Estudo 
observacional para avaliação de exames solicitados a pacien-
tes de 18 a 99 anos que serão submetidos a cirurgia eletiva, de 
pequena e média complexidade, em hospital do Sul do Brasil, 
entre março e junho de 2019. Os critérios de exclusão foram: pa-
cientes de idades não pertencentes ao intervalo citado, cirurgias 
de grande porte, urgências e gestantes. Foram avaliados sexo, 
idade, classificação ASA, porte cirúrgico e exames solicitados. Os 
exames realizados foram comparados com os exames indicados. 
RESULTADO: Foram avaliados 486 pacientes, dos quais 302 são 
do sexo feminino, e a idade média foi de 49,2 anos. Dos pacientes 
50,4% eram ASA I, 43,8%, ASA II e apenas 5,7%, ASA III. Quanto 
ao porte, 69,1% das cirurgias eram de médio porte e 30,9%, de 
pequeno porte. Verificou-se que os exames feitos ou não estavam 
indicados ou foram solicitados sem necessidade em 88,4% dos 
pacientes. Foram avaliadas altas porcentagens na solicitação de 
exames como hemograma, coagulograma, função renal, glicemia 
e eletrocardiograma (ECG) nos pacientes ASA I e II. CONCLUSÃO:  
A avaliação e o preparo pré-operatório são rotinas recomendáveis 
para a prática da anestesia; a solicitação de exames faz parte 
dessas rotinas. No entanto, eles nem sempre são solicitados de 
acordo com critérios clínicos e, muitas vezes, não possuem uma 
padronização para requerimento, ocasionando, dessa forma, gastos 
desnecessários tanto para o paciente quanto para as instituições 
que prestam o serviço. 
Referência 
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summary of updated NICE guidance. BMJ. 2016;354:292-309.
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278 – Custo da solicitação desnecessária de 
exames pré-operatórios em cirurgias eletivas
Autores: Yuri Kenji Cavalcanti Yoshizawa, Rafael Mahnic Villa, Paulo 
Adilson Herrera, João Walter Mahl Spohr, Ariane Coutinho Braga, *Bruno 
Eduardo Scheffer

Instituição: Hospital Evangélico de Londrina

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Avaliar a solicitação de exames pré-
-operatórios pelo cirurgião para cirurgias eletivas em pacientes 
não gestantes. Levantar o número e o custo de exames solicitados 
desnecessariamente com a utilização da diretriz Routine preope-
rative tests for elective surgery do National Institute for Heath and 
Care Excellence (NICE).¹ MÉTODO: Estudo observacional para 
avaliação de exames solicitados a pacientes de 18 a 99 anos que 
serão submetidos à cirurgia eletiva, de pequena e média com-
plexidade, em hospital do Sul do Brasil, entre março e junho de 
2019. Os critérios de exclusão foram pacientes de idades não 
pertencentes ao intervalo citado, cirurgias de grande porte, ur-
gências e gestantes. Foram avaliados sexo, idade, classificação 
ASA, porte cirúrgico e exames solicitados. Os exames realizados 
foram comparados com os exames indicados, e foram levantados 
os custos a partir de preços médios tabelados por operadoras de 
saúde. RESULTADOS: Foram avaliados 486 pacientes, dos quais 
302 são do sexo feminino, e a idade média foi de 49,2 anos. Dos 
486 pacientes, 50,4% eram ASA I, 43,8% ASA II e apenas 5,7% ASA 
III. Quanto ao porte, 69,1% das cirurgias eram de médio porte e 
30,9% de pequeno porte. Verificou-se que os exames feitos não 
estavam indicados ou foram solicitados exames sem necessidade 
em 88,4% dos pacientes. Todos os exames geraram um custo total 
de R$ 17.601. Apenas 16,2% (R$ 2.849) do valor foram gastos em 
exames com indicação adequada; 83,8% (R$ 14.752) foram gastos 
em exames dispensáveis. Os maiores valores gastos foram com 
eletrocardiograma (R$ 3.600) e com ecocardiograma (R$ 3.680). 
CONCLUSÃO: A avaliação e o preparo pré-operatório são rotinas 
recomendáveis para a prática da anestesia, entre eles a solicitação 
de exames. Estes nem sempre são solicitados de acordo com crité-
rios clínicos e, muitas vezes, não possuem uma padronização para 
requerimento, criando, dessa forma, gastos desnecessários, tanto 
para o paciente quanto para as instituições que prestam o serviço.
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429 – Gestão de cancelamentos de cirurgias 
em um hospital de alta complexidade
Autores: *Lídia Karla Martinho Bruschi, Milla de Carvalho Pimentel, Le-
onardo Adrelle Eller Dias, Guilherme Fernandes Lambert Silva, Ludimila 
Alves Franklin, Pablo Braga Gusman

Instituição: Hospital Meridional

JUSTIFICATIVA: A relevância da análise dos cancelamentos das 
cirurgias eletivas está diretamente relacionada à qualidade da 
assistência prestada pelo serviço hospitalar e impacta diretamente 
a relação com o paciente e seus familiares, assim como com os 
profissionais de saúde envolvidos. Os danos causados ao paciente 
variam desde prejuízos na saúde física e emocional até o impacto 
financeiro decorrente do cancelamento do procedimento. Além 
disso, a instituição também sofre com custos gerados pelo even-
to. O primeiro passo para a melhoria do serviço é conhecer os 
motivos que levam aos cancelamentos, a fim de que ações sejam 
tomadas e novos eventos adversos sejam evitados. OBJETIVO: 
Fazer um levantamento da incidência de cancelamentos de cirur-
gias programadas em um hospital privado de alta complexidade, 
os motivos que levaram a esse desfecho, assim como analisar as 
ações tomadas a partir desses dados para melhoria da qualidade 
do serviço. MÉTODO: Estudo transversal descritivo retrospectivo, 
com análise quantitativa, realizado por meio de registro eletrônico 
dos procedimentos cirúrgicos cancelados de janeiro a dezembro 
de 2018. RESULTADO: Das 5.518 cirurgias agendadas durante o 
ano de 2018, 653 (11,83%) foram canceladas, o que mostra que os 
resultados estão próximos das referências nacionais analisadas. Os 
motivos para o cancelamento foram: quadro clínico desfavorável do 
paciente (30,01%); motivos pessoais do paciente (28,17%); motivos 
do profissional médico (13,32%); erro de digitação ou duplicidade 
de agendamento (4,74%); falha na entrega do material pelo forne-
cedor (2,29%); falta de autorização ou senha da autorização vencida 
(8,88%); atraso nas cirurgias anteriores ou transplante de urgência 
(2,60%); outros (9,95%). A partir desses números, foram estabelecidas 
ações para a melhoria do processo, como: contato telefônico com o 
paciente 48 horas antes da cirurgia para checagem de documentos 
e autorizações; confirmação de consulta pré-anestésica, avaliação 
cardiológica e exames complementares; envio de vídeo institucional 
explicativo sobre protocolo de cirurgia segura; gerenciamento de 
horários preestabelecidos com as equipes cirúrgicas e contratualização 
de entrega de materiais com fornecedores. CONCLUSÃO: As ações 
efetivas se concentraram no melhor preparo clínico pré-operatório 
pelo médico anestesiologista e pela equipe multiprofissional; na 
informatização e na gestão do banco de dados; e no maior envolvi-
mento do paciente e de seus familiares no processo. 
Referências
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886 – Associação entre síndrome 
de esgotamento profissional e seu 
enfrentamento em residentes de 
anestesiologia do Distrito Federal
Autores: *Guilherme Antonio Essado, Gabriela Dechiqui Barbosa, Catia 
Sousa Govêia, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, André Aguiar Ferreira 
de Oliveira, Aliete Freire Sampaio Aires

Instituição: Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

JUSTIFICATIVA: Síndrome de burnout é uma forma de resposta ao 
estresse laboral crônico, na qual o profissional perde a satisfação 
e o sentido pelo trabalho. Caracteriza-se por exaustão emocional, 
despersonalização e baixa realização profissional. As estratégias 
de enfrentamento ao estresse são positivas ou negativas, e podem 
estar associadas com as dimensões da síndrome de burnout. A anes-
tesiologia, como especialidade, possui características próprias que 
contribuem para a ocorrência da síndrome. Ademais, há escassez 
de estudos que tratem sobre essa comorbidade e as estratégias 
de enfrentamento em residentes de anestesiologia. OBJETIVO: 
Testar a associação da síndrome de burnout e as estratégias de 
enfrentamento utilizadas pelos residentes de anestesiologia do 
Distrito Federal. MÉTODO: Estudo transversal, aprovado por comitê 
de ética, com amostra de conveniência, com residentes em anes-
tesiologia registrados na Sociedade de Anestesiologia do Distrito 
Federal (SADIF). Foram enviados três questionários em português, 
autoaplicáveis, na plataforma GoogleForms®, mensurando dados 
sociodemográficos, o inventário de Maslach (MBI), que indica sín-
drome de burnout, e o inventário Way of Coping Questionnaire 
(WCQ), que avalia as estratégias de coping para enfrentamento. 
Os dados foram coletados durante julho e agosto de 2019. Foi 
utilizado teste de correlação de Pearson, e os valores de p foram 
corrigidos pelo método de taxa de descobertas. RESULTADOS: 
Do total de 88 residentes, 59 concordaram em participar. As ati-
tudes com correlação positiva para dois dos componentes do 
burnout – exaustão e despersonalização – foram confrontamento, 
aceitação da responsabilidade e fuga (p < 0,05). As três estratégias 
diretamente proporcionais à realização profissional também foram 
confrontamento, aceitação da realidade e fuga (p < 0,05). DISCUS-
SÃO: A anestesiologia está relacionada a condições estressantes, 
intrinsecamente associadas a fatores internos, como privação de 
sono, pouco tempo para descanso e vida social, responsabilidade 
profissional e constante cobrança por resultados. Isso predispõe a 
alterações no estado emocional e suscetibilidade ao burnout. Os 
residentes de anestesiologia do DF apresentaram principalmente 
estratégias de enfrentamento negativas com questões cotidianas. 
A partir dessa descoberta, sugere-se a criação de um programa 
de suporte, no qual os residentes sejam direcionados a utilizar 
estratégias de coping positivas, como ressignificação positiva, au-
tocontrole e resolução de problemas. CONCLUSÃO: Nessa amostra, 
os residentes com maior realização profissional têm o mesmo perfil 
que os residentes com maior despersonalização, e aqueles com 
maior exaustão usam mais o confronto, a aceitação da realidade 
e a fuga como estratégias para lidar com situações estressantes.
Referência
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95 – O manejo do bloqueio neuromuscular e 
a avaliação de complicações respiratórias no 
pós-operatório de colangiopancreatografia 
retrógrada: estudo controlado e randomizado
Autores: Lara Meneguelli Miranda, Natanael Pietroski dos Santos, Rafael 
Pivovar de Camargo Rosa, Rebecca Midory Marques Monteiro, *Rodrigo 
Andrade Carmello, Esther Alessandra Rocha

Instituição: CET FMABC
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Procedimentos cirúrgicos ambulato-
riais são cada vez mais frequentes. A identificação e o manejo dos 
eventos respiratórios agudos são indispensáveis para a recuperação 
no pós-operatório, possibilitando alta hospitalar com seguran-
ça. Este estudo pesquisou a ocorrência de eventos respiratórios 
agudos em pacientes submetidos à colangiopancreatografia 
retrógrada (CPRE) em um hospital terciário público. O objetivo 
principal foi a determinação do nível de bloqueio neuromuscular 
(BNM) ao fim do procedimento; os objetivos secundários foram 
identificar eventos respiratórios agudos e seus sinais na 1ª hora 
de recuperação pós-anestésica (RPA). MÉTODO: Trinta e um parti-
cipantes submetidos a anestesia geral, ASA I e II, com idade entre 
18 e 65 anos, foram randomizados em dois grupos de acordo com 
o sexo: grupo S, succinilcolina, com 16 participantes; e grupo RS, 
rocurônio e sugamadex, com 15 participantes. Foram avaliados: 
TOF, incidência de hipoxemia, necessidade de suporte ventila-
tório, obstrução de vias aéreas, frequência respiratória, uso de 
musculatura acessória e necessidade de reintubação. RESULTADO: 
Houve homogeneidade de idade e sexo entre os participantes 
de ambos os grupos. Na avaliação do BNM com TOF, ao fim do 
procedimento o grupo S apresentou menos bloqueio em relação 
ao RS (0,87 ± 0,05 vs. 0,38 ± 0,21, p < 0,001); entretanto, após a 
intervenção, o TOF pré-extubação esteve acima de 90% para am-
bos, não havendo diferença entre os grupos (p = 0,22). Também 
não houve diferença entre os grupos quanto às demais variáveis 
estudadas, exceto por maior frequência respiratória após 1 hora 
do procedimento no grupo S em relação ao RS (17,88 ± 0,88 vs. 
14,00 ± 2,19, p < 0,001). CONCLUSÃO: Sugere-se que ambos os 
bloqueadores neuromusculares são seguros do ponto de vista 
respiratório para a realização de CPRE.
Referências
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605 – Cetamina e midazolam administrados 
por via intranasal e oral: aceitação por 
crianças pré-escolares 
Autores: Anelise Daher Vaz Castro, Karolline Alves Viana, Joji Sado Filho, 
*Camila Palma Borba dos Santos, Eleazar Mezaiko Vilela Dias, Luciane 
Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa

Instituição: UFG

OBJETIVO: O objetivo deste estudo ancilar foi avaliar como pré-
-escolares submetidos à sedação consciente aceitavam a medi-
cação administrada na via intranasal ou oral. MÉTODO: Foram 
incluídas 83 crianças com idade entre 19 e 76 meses, sedadas 
para tratamento odontológico, utilizando-se de um dos três 
seguintes esquemas sedativos administrados de modo rando-
mizado: (A) midazolam e cetamina intranasal; (B) midazolam e 
cetamina oral; (C) midazolam oral. Dois avaliadores, treinados 
e calibrados (kappa 0,99), mascarados em relação ao conteúdo 
das seringas, avaliaram as reações da criança por meio de vídeos 
de alta definição. A variável desfecho “aceitação” foi baseada em 
formulário pré-elaborado e dicotomizada em: reação negativa 
ou positiva/neutra. RESULTADO: Por meio de análises bivariadas, 
observou-se que crianças que receberam cetamina ou midazolam 
intranasal apresentaram mais reação negativa (77,8% e 66,7% 
respectivamente) do que as que receberam placebo intranasal 
(37,5% e 23,2% respectivamente) (p = 0,002, qui-quadrado). Não 

houve diferença nas medicações feitas por via oral (p = 0,52). 
Considerando as mesmas crianças, a cetamina intranasal no grupo 
(A) foi a que provocou mais reação negativa (80,8%) se compa-
rada às reações nas outras circunstâncias (p < 0,001, Friedman). 
CONCLUSÃO: A via intranasal, quando utilizada com formulação 
intravenosa, evidenciou menor aceitação, com reações mais 
negativas durante a administração, sobretudo na presença de 
drogas ativas comparadas a placebo.
Referências
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606 – Comportamento de crianças sedadas 
para tratamento odontológico
Autores: Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa, Joji Sado Filho, 
Patricia Corrêa de Faria, Karolline Alves Viana, *Camila Palma Borba dos 
Santos, Paulo Sérgio Sucasas da Costa

Instituição: UFG

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A sedação consciente vem sendo 
utilizada na odontologia a fim de se obter redução do nível de cons-
ciência, sem afetar, entretanto, a capacidade respiratória. Dessa 
forma, é possível minimizar a ansiedade e o estresse relacionados 
ao tratamento odontológico, e melhorar o comportamento de 
pacientes pouco colaborativos. O objetivo deste ensaio clínico con-
trolado, randomizado, triplo-cego, foi comparar o comportamento 
de crianças de 1,5 a 6 anos de idade sedadas para tratamento 
odontológico restaurador. MÉTODO: Os participantes receberam 
um dos três regimes sedativos: midazolam via oral (midazolam,  
1 mg/kg, máximo 20 mg) (M VO), cetamina e midazolam via oral 
(cetamina, 4 mg/kg, máximo 100 mg + midazolam, 0,5 mg/kg, máxi-
mo 20 mg) (CM VO) ou cetamina e midazolam intranasal (cetamina,  
4 mg/kg, máximo 100 mg + midazolam, 0,2 mg/kg, máximo 5 mg) 
(CM IN). As crianças foram submetidas a tratamento restaurador 
de um dente, sob anestesia local (lidocaína 2% com adrenalina 
1:100.000). Durante toda a sessão, o participante foi monitori-
zado continuamente quanto a frequência cardíaca, frequência 
respiratória e saturação periférica de oxigênio. Após o término 
do procedimento, o odontopediatra que realizou o tratamento 
classificou o comportamento da criança de acordo com a escala de 
Frankl. Foram considerados como insucesso os comportamentos 
“definitivamente negativo” e “negativo” e, como sucesso, “positivo” 
e “definitivamente positivo”. Os dados foram analisados por meio 
de estatística descritiva e teste do qui-quadrado (p < 0,05, IBM 
SPSS). RESULTADO: Foram incluídas 84 crianças (28 por grupo), 
com idade variando de 19 a 76 meses (média: 42,0; desvio-padrão: 
13,4). Verificou-se sucesso em 47,6% dos casos: a taxa de sucesso 
foi maior no grupo CM VO (64,3%) em comparação com o grupo 
M VO (28,6%) (p = 0,03); o grupo CM IN não diferiu dos demais 
(sucesso: 50,0%). CONCLUSÃO: Pode-se concluir que a associação 
midazolam e cetamina via oral foi mais eficaz que o midazolam 
isoladamente, e não diferiu da via intranasal. 
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612 – Evidências sobre a eficácia da sedação 
intranasal no tratamento odontopediátrico: 
revisão sistemática dos últimos cinco anos
Autores: Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa, Joji Sado Filho, 
Patricia Corrêa de Faria, *Camila Palma Borba dos Santos, Ronan Wilk 
Guimarães, Paulo Sérgio Sucasas da Costa

Instituição: UFG

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A sedação é uma opção para o ge-
renciamento do comportamento infantil durante o tratamento 
odontológico. Entretanto, ainda não há um consenso sobre a droga 
mais eficaz para crianças não colaboradoras. Diante disso, o obje-
tivo deste estudo é realizar um levantamento sobre as evidências 
produzidas nos últimos cinco anos acerca da eficácia da sedação 
intranasal durante o tratamento odontopediátrico. MÉTODO: Uma 
busca foi realizada na base de dados eletrônica PubMed, usando-se 
estratégia formulada com termos indexados, sinônimos e termos 
relacionados à sedação intranasal e ao tratamento odontopedi-
átrico. A data de publicação foi restrita aos últimos cinco anos e 
não houve restrição do idioma de publicação. As referências en-
contradas foram avaliadas por um pesquisador e selecionaram-se 
aquelas que avaliaram, especificamente, o tema do estudo. Os 
dados referentes à eficácia da sedação intranasal foram coletados 
e inseridos em planilha elaborada para esse estudo. RESULTADO: 
De um total de 20 referências encontradas, 13 ensaios clínicos 
foram selecionados. Midazolam, cetamina e dexmedetomidina, 
administradas pelas vias intranasal e oral, foram as drogas mais 
frequentemente citadas nos estudos. Ao se comparar as vias de 
administração, na maioria dos estudos, houve melhores resultados 
para a via intranasal. A eficácia dessa via foi constatada por meio 
da melhora no comportamento infantil, melhor aceitabilidade na 
administração, baixa ocorrência de eventos adversos e sucesso 
global. A eficácia da sedação associou-se ao regime sedativo, idade 
da criança e procedimento odontológico realizado. CONCLUSÃO: 
As evidências disponíveis sugerem que a sedação intranasal é 
eficaz para o gerenciamento do comportamento infantil duran-
te o tratamento odontológico. Até o momento, não é possível 
afirmar qual o melhor regime sedativo a ser administrado, mas 
a comparação entre vias, mostrou resultados mais promissores 
para a via intranasal em comparação à via oral. 
Referências
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615 – Eventos adversos após sedação 
com cetamina e dexmedetomidina para 
tratamento odontopediátrico
Autores: Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa, Joji Sado Filho, 
Karolline Alves Viana, *Camila Palma Borba dos Santos, Patricia Corrêa 
de Faria, Paulo Sérgio Sucasas da Costa

Instituição: UFG

JUSTIFICATIVA: Reconhecer os eventos adversos (EAs) relacionados 
à sedação é importante para que o profissional de saúde oriente 
corretamente o paciente/acompanhante, dê o suporte necessário 
e planeje as próximas sessões sob sedação. OBJETIVO: Verificar a 
frequência de EAs que ocorreram após a sedação de pré-escolares 
com cetamina e dexmedetomidina. MÉTODO: Crianças de 2 a 6 anos 
de idade foram randomicamente distribuídas em dois grupos, de 
acordo com o regime sedativo administrado: cetamina associada 

a dexmedetomidina ou cetamina, ambas administradas pela via 
intranasal. Os participantes tiveram seus sinais vitais (saturação de 
oxigênio e frequência cardíaca) monitorizados desde o momento 
da administração dos sedativos até a sua alta médica. Todos os 
participantes foram submetidos a procedimentos odontológicos 
restauradores. A ocorrência de EAs a partir da administração até a 
alta ambulatorial foi registrada em ficha específica por um pesqui-
sador, enquanto os EAs ocorridos no período de até 24 horas após a 
sedação foram relatados pelos pais/acompanhantes ao pesquisador 
por meio de contato telefônico. A frequência dos EAs foi calculada 
para dois momentos: recuperação pós-anestésica (RPA) e pós-ope-
ratório (PO). Além disso, apontaram-se os principais EAs citados. 
Na análise, não foi possível discriminar os participantes de cada 
grupo porque o ensaio clínico está em andamento e permanece 
mascarado. RESULTADO: Dentre as 83 crianças que participaram do 
estudo (57,8% meninos; média de idade: 3,1 anos, desvio-padrão: 
1,5 ano), 47 (57,6%) tiveram algum EA durante o atendimento 
odontológico. A frequência de EAs na RPA foi de 4,8%, enquanto 
no PO foi de 51,8%. Os EAs mais citados por pesquisadores e pais/
acompanhantes foram: sono excessivo (n = 25), vômito (n = 12) e 
náusea (n = 6). CONCLUSÃO: EAs aconteceram em mais da metade 
dos atendimentos sob sedação, sendo todos os casos de eventos 
mínimos e sem risco ao paciente. 
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337 – Concentração efetiva de propofol para 
sedação em colonoscopia não difere em 
pacientes com diferentes índices de massa 
corporal: estudo guiado por índice bispectral
Autores: André Lavor Alves, Cláudia Regina Fernandes, Mara Aparecida 
de Oliveira Maricato, Tayalles Tavares Leite, Francisco Israel Araújo Costa, 
*Joaquim Trajano de Lima Filho

Instituição: Hospital Universitário Walter Cantídio UFC-CE

INTRODUÇÃO: As endoscopias digestivas estão entre os proce-
dimentos ambulatoriais mais amplamente realizados. A maioria 
dos estudos sobre sedação para colonoscopia envolve mais de um 
fármaco, entre eles fentanila, midazolam e propofol. O propofol 
tem sido bastante estudado para realização desse exame, pois 
apresenta como benefícios: rápido clearance, fácil administração, 
conforto do paciente, adequada sedação sem aumento dos efeitos 
colaterais, rápida recuperação e alta precoce. OBJETIVO: Avaliar 
a concentração efetiva de propofol, guiada por infusão-alvo con-
trolada (TCI, do inglês target-controlled infusion), necessária para 
promover adequação anestésica, guiada por índice bispectral 
(BIS, do inglês bispectral index), para realização de colonoscopia 
em pacientes com diferentes índices de massa corporal (IMCs). 
MÉTODO: Estudo prospectivo, observacional, realizado em pacien-
tes candidatos à realização de colonoscopia diagnóstica eletiva 
no Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Universitário 
Walter Cantídio (UFC/CE). A coleta de dados se deu no período 
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de março de 2018 a dezembro de 2018 em pacientes com risco 
anestésico-cirúrgico (ASA) I e II, de acordo com a American So-
ciety of Anesthesiologists. Durante o exame, foram registrados os 
seguintes dados a cada 5 minutos: concentração plasmática de 
propofol (TCI – Cp), concentração efetiva de propofol (TCI – Ce), 
pressão arterial sistólica e diastólica, frequência cardíaca, satura-
ção de oxigênio periférico, BIS. Por fim, foi registrado o tempo de 
despertar do paciente e a duração do procedimento. O nível de 
significância estatística utilizado foi de p < 0,05, e todas as análises 
foram efetuadas com recurso do software SPSS para Windows (ver-
são 20.0). RESULTADO: Foi verificado que a concentração efetiva 
de propofol no momento da perda de consciência (BIS < 60) foi 
maior no sexo masculino (2,80 mcg/mL; desvio-padrão [DP] ± 0,62) 
quando comparados ao sexo feminino (2,50 mcg/mL; DP ± 0,52) 
(p = 0,017). Quanto à estratificação dos pacientes pelo IMC (baixo  
peso, peso adequado, sobrepeso, obesidade), identificou-se que 
não houve diferenças intergrupos nas seguintes variáveis: pressão 
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), BIS, TIVA 
(CEF) e TIVA (plasma) dos pacientes com distintos IMCs em todos 
os momentos avaliados (T0 a T25) (p > 0,05), demonstrando 
que o perfil de IMC do paciente não modifica a concentração 
efetiva de propofol para sedação em colonoscopia. CONCLUSÃO: 
O IMC não se revelou como variável importante em relação à 
concentração efetiva de propofol para manutenção da sedação 
profunda, nem aos valores atribuídos à hemodinâmica, BIS e 
tempo de despertar.
Referência
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381 – Percepção dos pacientes sobre  
a anestesiologia: um estudo descritivo
Autores: Vera Lúcia Fernandes Azevedo, Daniel Veloso Viana Bomfim, Igor 
Bantim Barbosa, Gizelle de Lima Barbosa, *Edelson Moreira da Costa Filho, 
Tomaz Gonzalez Passos Estrela

Instituição: Hospital Santo Antônio

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A anestesia é uma grande preocupação 
para os pacientes. Alcançar uma interação pré-anestésica humanista 
com os pacientes exige habilidades de comunicação emocional e 
cognitiva efetivas, avaliar o perfil e o conhecimento dos pacientes 
sobre anestesia, a percepção sobre o papel do anestesiologista, o 
conhecimento sobre as principais técnicas anestésicas e as cau-
sas da ansiedade em relação à anestesia, analisar se a consulta 
pré-anestésica tem impacto na redução da ansiedade e sugerir 
atividades para ampliar o conhecimento dos pacientes sobre a 
anestesia e reduzir a ansiedade perioperatória. MÉTODO: Trata-se 
de um estudo observacional, transversal, descritivo e quantitativo 
sobre o conhecimento dos pacientes sobre o anestesiologista e 
a anestesia. A pesquisa consistiu na análise de dados obtidos a 
partir da aplicação, por médicos em especialização na área, de 
questionário pré-formulado no ambulatório de avaliação pré-anes-
tésica. Os resultados foram expressos pela estatística descritiva em 
frequência absoluta e relativa. RESULTADO: Foram incluídos 150 
pacientes. A maioria dos pacientes sabia que a anestesiologia era 
uma especialidade médica, mas não tinha uma boa percepção sobre 
os principais aspectos envolvidos na anestesia e sobre o papel do 
anestesiologista no pré-operatório. O maior medo dos pacientes 
em relação à anestesia era de morrer (26,6%), sentir frio (22,6%) 
ou sentir dor (21,3%). Após as explicações sobre o questionário 
aplicado, 81% dos pacientes sentiram que suas angústias sobre a 
anestesia foram sanadas, demonstrando a importância do contato 
do anestesiologista com o paciente. CONCLUSÃO: O conhecimento 
da especialidade é limitado e poucos se interessam em escolher 

um anestesiologista para seu procedimento cirúrgico. O percentual 
elevado de entrevistados com baixa escolaridade pode impactar 
negativamente no entendimento sobre o ato anestésico. O medo 
de morrer foi a maior causa de ansiedade e angústia dos pacientes.  
A visita pré-anestésica, com aplicação de um questionário explica-
tivo sobre a relação anestesiologista-cirurgia-paciente, demonstrou 
uma relação positiva sobre vários aspectos que eram obscuros 
aos pacientes, além de ter um impacto significativo em relação 
à angústia pré-operatória desenvolvida por falta de informação 
e conhecimento dos procedimentos anestésicos. A humanização 
da relação anestesiologista-paciente é bidirecional em seu valor 
terapêutico. A consulta pré-anestésica serve como o veículo mais 
oportunista para a incorporação de princípios humanísticos na 
prática da anestesia clínica. Esclarecimentos aos pacientes sobre o 
período perioperatório têm a possibilidade de reduzir a ansiedade 
em relação à cirurgia e estreitar os laços entre o binômio pacien-
te-anestesiologista, tornando a especialidade mais difundida e 
respeitada pelos usuários.
Referência
Ortiz J,  Wang S, Elayda MA, Tolpin DA. Informação pré-operatória ao paciente: 
podemos melhorar a satisfação e reduzir a ansiedade? Rev. Bras. Anestesiol. 2011; 
65(1):7-13.

460 – Relato de caso: choque anafilático 
com aplicação de azul de metileno em 
setorectomia mamária para identificação  
de linfonodo-sentinela
Autores: *João Guilherme Stadler Schossler, Daniela Hoffmann Schuck, 
Jefferson Sicka, Laísa Tamborlim Altrão, Angélica Smiderle, Bruna Boaria 
Zanandrea

Instituição: Hospital Municipal São José

RELATO DE CASO: Paciente L.B., mulher, 54 anos, uso contínuo de 
nortriptilina e alprazolam, alérgica à metoclopramida, sinais vitais e 
exames complementares sem alterações. Paciente com diagnóstico 
de neoplasia de mama, veio para cirurgia eletiva ambulatorial – se-
torectomia de mama com linfonodo-sentinela. Realizada anestesia 
geral balanceada, indução anestésica com fentanila, propofol e 
rocurônio, realizado antibiótico profilático (cefazolina) e adjuvantes 
(dexametasona, cetoprofeno, dipirona, clonidina e ondansetro-
na). Após 1 hora do início do procedimento, houve hipotensão 
importante, sem resposta à administração de efedrina e resposta 
transitória à adrenalina, evoluindo com bradicardia e queda da 
saturação. Realizados 3,5 L de cristaloide, hidrocortisona e dimeni-
drato; iniciada noradrenalina em bomba de infusão contínua (BIC) 
devido à hipotensão refratária; e cateterizada pressão invasiva em 
artéria radial, cateter venoso central em veia jugular e sondagem 
vesical. Após estabilização hemodinâmica, a paciente foi extubada 
e encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI), com pressão 
arterial média (PAM) 70 mmHg e saturação periférica de oxigênio 
(Spo2) 82%, sem sinais de esforço ventilatório. Mantida com moni-
torização por 24 horas, sem sinais de piora; teve alta hospitalar em 3 
dias. DISCUSSÃO: O uso de azul de metileno é uma alternativa para 
detecção de linfonodos axilares sentinela. Após a injeção intradér-
mica ou intraparenquimatosa, ele é absorvido pelos vasos linfáticos 
da área de drenagem. É excretado na urina e na bile, a diurese 
pode ficar azul por até 24 horas. Existem três graus de gravidade 
associados às reações de hipersensibilidade ao azul patente: grau I 
(69-87%, urticária de cor azulada, prurido, rash geral); grau II (3,2-8%, 
hipotensão e laringoespasmo); e grau III/choque anafilático (1,1%, 
grave colapso cardiovascular que requer vasopressor, suspensão do 
procedimento cirúrgico, transferência do paciente para UTI). Início 
tardio da hipersensibilidade, ocorre entre 10 e 45 minutos após a 
injeção do corante (média 17 minutos), diferentemente das reações 
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de hipersensibilidade habituais observadas durante a anestesia que 
ocorrem mais cedo. O tratamento varia de acordo com a gravidade 
dos sintomas alérgicos. Em pacientes com graus I ou II, o tratamento 
medicamentoso é baseado em corticosteroides, anti-histamínicos 
e reposição de volume com cristaloides. Em pacientes classificados 
como grau III, há necessidade de vasopressor. Parada cardíaca é 
infrequente, com reanimação satisfatória. As reações alérgicas ao 
azul podem ser bifásicas; um episódio sequencial de hipotensão 
ocorre entre 6 e 8 horas após o evento inicial, os pacientes devem 
ser monitorados durante esse período. Um efeito observado com 
o uso do azul patente é interferência nas leituras do oxímetro de 
pulso, o que causa diminuição aparente na saturação de oxigênio. 
Essa interferência deve-se ao fato de o pico de absorção da luz azul 
patente (638 mm) estar muito próximo do da desoxi-hemoglobina 
(660 mm).
Referência

Iqbal FM, Basit A, Salem F, Vidya R. Feeling blue, going green and finding other 
attractive alternatives: a case of biphasic anaphylaxis to patent blue and a litera-
ture review of alternative sentinel node localisation methods. BMJ Case Rep. 2015; 
2015:bcr2015213107. 

480 – Anestesia ambulatorial: resultados  
do Sistema Único de Saúde (SUS)
Autores: *Melissa Alves de Carvalho, Agnes Souza Oliveira Jansen Melo

Instituição: Hospital Santa Izabel

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A anestesia ambulatorial (AA), quer 
seja anestesia geral, regional ou sedação, é uma realidade cada 
vez mais prevalente nos diversos serviços de saúde, bem como 
no Sistema Único de Saúde (SUS). A AA representa um desafio 
anestésico, visto que deve oferecer conforto, segurança e pron-
ta recuperação ao procedimento. O objetivo deste estudo foi 
avaliar quantidade aprovada de procedimentos (QAP), técnica 
anestésica utilizada (TAU) e valor aprovado (VA) dos anos de 
2008 a 2018 no SUS. MÉTODO: Foi realizado um corte transversal 
e retrospectivo sobre a AA com base nos dados fornecidos pelo 
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA)/Departa-
mento de Informática do SUS (Datasus). Foram pesquisados três 
procedimentos: anestesia geral, regional e sedação. RESULTADO: 
No período estudado, foram realizados 3.381.817 procedimentos 
registrados, havendo um crescimento vertiginoso de 1.580% entre 
o primeiro ano (2008 – 41.525) e o último (2018 – 656.366). No 
Brasil, em 2018, foram realizadas 314 AAs a cada 100 mil habitantes. 
Entre as macrorregiões, o Sul e o Sudeste concentraram 79,4% 
do número absoluto de AAs. Quanto ao custo total aprovado no 
período, observam-se cifras da ordem de R$ 64.510.085. Nota-se 
um aumento importante nos investimentos destinados à AA entre 
2008 e 2018 (de R$ 760.944 para R$ 12.327.507). Quanto à TAU, 
observou-se discreto predomínio das técnicas regionais (54,8%), 
não havendo registros sobre anestesia geral no período. CONCLU-
SÃO: O estudo observou um aumento significativo no número de 
AA entre os anos estudados, bem como dos recursos destinados 
a esse setor. Esses resultados podem ser explicados, em parte, 
pelo crescente número de procedimentos ambulatoriais, como 
também pela melhoria da acessibilidade dos usuários do SUS, 
além de aumento nas notificações. Dentre as TAUs, é notória a 
preferência por técnicas que permitem recuperação mais precoce, 
como a anestesia regional e a sedação. Grande parte das diferenças 
regionais vistas no trabalho são consequência das significativas 
divergências socioeconômicas do País.
Referência

Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS (Departamento de Informática do SUS). Siste-
ma de Informações Hospitalares. Programa TabWin. [Internet]. Brasília: MS, c2019. 
[capturado em 4 jul. 2019]. Disponível em: http://www.datasus.gov. br 

631 – Síndrome de Takotsubo em anestesia 
para implante de dispositivo intrauterino: 
relato de caso
Autores: Fabricio Assami Borges, Helena Sumi Kuniyoshi, Fabiane Wobido, 
*Juliana Estevão Almeida, Alexandre Slullitel, Pedro Ivo Buainain

Instituição: Hospital Santa Paula, São Paulo, SP, Brasil

INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de Takotsubo (MT) apresenta-
-se frequentemente como uma síndrome coronariana aguda, 
caracterizada por insuficiência cardíaca devido a alterações na 
contratilidade ventricular esquerda. A MT ocorre em cerca de 2 a 
9/100 mil pessoas na população anualmente e pode ocorrer em 
até 1/6.700 casos no período perioperatório. Mais de 90% dos 
pacientes sobrevivem ao episódio agudo. Embora possa existir 
uma ligeira elevação dos marcadores de necrose miocárdica, 
observa-se ausência de lesão coronariana obstrutiva. RELATO DE 
CASO: Mulher, 32 anos, ASA II, obesidade grau 1 (IMC 31,2), em uso 
de anticoncepcional oral e de fórmula para emagrecer contendo 
lorcasserina, suspensa há 1 semana, e antecedente pessoal de 
cefaleia com aura a ser submetida à histeroscopia para implante 
de dispositivo intrauterino (DIU). Na avaliação pré-anestésica, não 
foram detectadas alterações clínicas e laboratoriais. A monitoriza-
ção intraoperatória foi realizada com pressão arterial média não 
invasiva (PAMNI), eletrocardiograma (ECG), saturação periférica 
de oxigênio (Spo2) e EtCO2. Na indução anestésica, apresentava-se 
com pressão arterial (PA) 130/80 mmHg e frequência cardíaca 
(FC) de 80 batimentos por minuto (bpm). Foram administrados 
fentanila 250 mcg, lidocaína 60 mg, propofol 200 mg e rocurônio 
20 mg. Logo após a inserção do dispositivo supraglótico, apre-
sentou taquicardia com FC de 150 a 160 bpm e PA de 210/130 
mmHg, seguida, nos 5 minutos seguintes, por redução da PA para 
90/50 mmHg, FC 60 bpm e mantendo-se hipotensa durante todo 
o procedimento, apesar do uso de vasopressor. Após o término 
do procedimento, foi encaminhada à RPA, onde apresentou des-
conforto respiratório, sudorese fria, secreção pulmonar rósea e 
dessaturação de oxigênio. Na ausculta pulmonar, havia presença 
de estertores difusos, e a radiografia de tórax evidenciou padrão 
de congestão pulmonar bilateral. Administrou-se furosemida e 
foi encaminhada para unidade coronariana (UCO). Ecodoppler-
cardiograma evidenciou fração de ejeção (FE) de 33% e ventrículo 
esquerdo (VE) com desempenho sistólico diminuído à custa de 
hipocinesia difusa, menos acentuada nas regiões apicais. Ocorreu 
elevação discreta de troponina para 0,543 ng/mL e do peptideo 
natriurético cerebral (BNP) para 199 pg/mL. A angiotomografia 
computadorizada (angio-TC) das artérias coronarianas não de-
monstrou alterações, e a paciente recebeu alta hospitalar no 7º 
dia de pós-operatório sem sequelas. CONCLUSÃO: A MT é uma 
complicação que os anestesiologistas podem encontrar no cenário 
perioperatório, e é provável que o número de casos seja subesti-
mado, dada a sua semelhança com a síndrome coronariana aguda. 
A ecocardiografia precoce representa manobra fundamental na 
sugestão desse diagnóstico.
Referência

Barros J, Gomes D, Caramelo S, Pereira M. Abordagem perioperatória de doente com 
síndrome de Takotsubo. Rev. Bras. Anestesiol. 2017; 67(3): 321-5.

682 – Sedação para múltiplas endoscopias em 
paciente submetida a transplante de intestino
Autores: Eric Schwellberger Barbosa, *Diana Camila Ali Nunez, Marilia 
Bonifácio Baranauskas, Liu Nein Shing, Felipe Pinn de Castro, Claudia 
Marquez Simões

Instituição: Hospital Sírio-Libanês
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INTRODUÇÃO: Falência intestinal irreversível é a incapacidade 
do sistema gastrintestinal de manter nutrição, hidratação e ho-
meostase eletrolítica com suporte oral. O transplante intestinal 
é uma forma eficaz de tratar falência intestinal; no entanto, no 
pós-operatório, há necessidade de diversos procedimentos como 
biópsias para rastreamento de rejeição, broncoscopia, endoscopia 
digestiva alta (EDA), entre outros, constituindo um desafio para o 
anestesiologista. RELATO DE CASO: Menina, 3 anos, diagnosticada 
com atresia intestinal e síndrome do intestino curto secundária a 
múltiplas ressecções intestinais, acompanhada desde 11/2016, em 
nutrição parenteral domiciliar há 2 anos. Realizado transplante de 
intestino isolado em 02/2019 com doadora viva (mãe). No período 
de 03/2019 a 04/2019 foram realizadas 9 EDAs. Na primeira EDA, 
foi utilizada anestesia geral, intubação orotraqueal (IOT), indução 
venosa com fentanila, propofol e rocurônio, e manutenção inalatória 
com sevoflurano. Após o término, ainda em IOT, foi encaminhada 
para procedimento em unidade de radiologia intervencionista (troca 
de dreno); foi extubada após o procedimento e retornou à UTI. Em 
10/03/2019, foi realizada EDA com biópsia, sendo novamente reali-
zada anestesia geral com indução venosa e manutenção inalatória; 
foi extubada ao término do procedimento e retornou à UTI. Nos dias 
29/03, 02/04, 05/04 e 11/04 foram realizadas novas EDAs já com 
a paciente após alta da UTI. Foram realizadas múltiplas sedações, 
utilizando propofol e fentanila, mantendo ventilação espontânea 
com cateter de O2 nasal, sem intercorrências. Em duas EDAs, conse-
guimos realizar o procedimento apenas com propofol, oferecendo 
rápido despertar e evitando os efeitos dos opioides. Em nenhuma 
das intervenções houve a necessidade de suporte intensivo pós-
-procedimento. DISCUSSÃO: A rejeição aguda, complicação grave 
mais comum no pós-operatório de transplante de intestino, pode 
apresentar-se subclinicamente e é, com frequência, descoberta 
por realização seriada de EDAs com biópsia. Por esse motivo, no 
período pós-operatório imediato (POI), realizam-se diversas EDAs 
de rastreamento. Outras complicações pós-operatórias incluem 
hemorragias, trombose, fístulas, insuficiência renal e doença enxerto 
versus hospedeiro. Em relação à técnica anestésica para a realização 
de EDAs para esse tipo de paciente, nota-se que tanto a anestesia 
geral quanto a sedação são possíveis; no entanto, visando à menor 
invasão e à melhor recuperação nos casos de EDA isolada, a sedação 
é a melhor opção e permite rápida recuperação. Pós-transplante 
intestinal, há menor necessidade de instrumentação da via aérea, 
baixo potencial álgico e facilidade de acesso à via aérea, pois os 
procedimentos são realizados via ileostomia, permitindo, assim, 
que a sedação utilizada seja bem superficial apenas para conforto 
da paciente, reduzindo os riscos associados.
Referência
Nguyen-Buckley C, Wong M. Anesthesia for intestinal transplantation. Anesthesiol 
Clin. 2017;35(3):509-21.

1134 – Bloqueio simpático venoso no 
tratamento de dor oncológica crônica
Autores: *Yuri de Paiva Hoffmann, Ângela Bittencourt Basso, Alexandre 
Xavier Ferreira, Werner Alfred Gemperli

Instituição: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande

INTRODUÇÃO: O tratamento da dor crônica em pacientes onco-
lógicos e pacientes submetidos a ressecções tumorais radicais é 
um grande desafio e configura um dos cenários mais intrigan-
tes e desafiadores em anestesiologia. Antidepressivos tricíclicos, 
inibidores da recaptação de serotonina, relaxantes musculares, 
anticonvulsivantes e até acupuntura mostram-se como opções 
terapêuticas em alguns casos; porém, outros demandam maior 
atenção e novas opções terapêuticas. O objetivo deste estudo de 
caso foi verificar a efetividade do bloqueio simpático venoso (BSV) 
para o tratamento da dor crônica em paciente submetida à mastec-

tomia radical, pós-neoplasia mamária. RELATO DE CASO: Paciente 
M.P.S., 30 anos, com diagnóstico de neoplasia maligna de mama, 
submetida à mastectomia radical com esvaziamento axilar em julho 
de 2017, apresentando queixa de dor de moderada intensidade em 
mama direita e fossa axilar direita, evoluindo com piora nos últimos 
4 meses. O quadro álgico tem início pela manhã e piora ao longo 
do dia, passando de moderado a forte intensidade no fim do dia. 
Irritabilidade, ansiedade e cefaleia frontal, tipo peso, associam-se 
ao quadro. Possui hábito intestinal irregular e sonolência pela 
manhã. Fez uso de várias opções terapêuticas, estando atualmente 
em uso de alprazolam, escitalopram, pregabalina, ciclobenzaprina 
e buprenorfina. Foi encaminhada para a clínica de dor crônica, 
onde se optou por realizar 5 ciclos de BSV com intervalos de 5 dias 
entre cada ciclo, utilizando lidocaína 2% (2 mg\kg\h) associada à 
clonidina 150 mcg, em infusão contínua durante 4 horas. Evoluiu 
com melhora importante do quadro desde o segundo ciclo de 
BSV, alcançando melhora de 80% após o quinto ciclo. A paciente 
também referiu melhora do hábito intestinal e do convívio social 
e manterá acompanhamento clínico na clínica de dor. DISCUSSÃO:  
A utilização de uma estratégia eficaz que apresente pequeno índice 
de complicações graves e melhore a qualidade de vida do paciente 
é imprescindível. O tratamento da dor crônica é complexo e contro-
verso, e o BSV demonstrou ser viável e com bons resultados neste 
caso, podendo, no futuro, ser uma excelente opção para pacientes 
que não obtiverem boa resposta à terapêutica tradicional.
Referências
Lauretti GR. Mecanismos envolvidos na analgesia da lidocaína por via venosa. Rev 
Bras Anestesiol. 2008;58(3):280–6. 

Oliveira CMB, Issy AM, Sakata RK. Lidocaína por via venosa intraoperatória. Rev Bras 
Anestesiol. 2010;60(3):325–32.

ANESTESIA EM  
CIRURGIA ABDOMINAL

188 – Síndrome da artéria espinhal anterior 
diagnosticada no pós-operatório de paciente 
submetido à laparotomia exploradora
Autores: *Gustavo Estevam, Maria Laura Viliotti Soranz, Natalia Petri Dias, 
Eduardo Toshiyuki Moro

Instituição: Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Sorocaba da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

INTRODUÇÃO: A síndrome da artéria espinhal anterior (SAEA) é 
uma complicação cirúrgica rara caracterizada por paraplegia e 
comprometimento sensitivo variável causado pelo baixo fluxo 
sanguíneo através desse vaso. Este relato descreve um caso de 
SAEA diagnosticada no período pós-operatório de laparotomia 
exploradora por abdome agudo obstrutivo. RELATO DE CASO: Pa-
ciente de 67 anos, sexo masculino, hipertenso controlado, internado 
com quadro de abdome agudo obstrutivo. Apresentava-se em REG, 
consciente, orientado e em marcha passiva em uso de cadeira de 
rodas. Hemodinamicamente estável, dosagem de Hb igual a 11 g/dL  
e demais exames laboratoriais normais. Após admissão na sala 
cirúrgica e monitorização, foi submetido à punção peridural com 
administração de fentanila (100 mcg) e morfina (2 mg), seguida 
de instalação de cateter sem intercorrências. IOT foi realizada após 
indução com etomidato, remifentanila e succinilcolina. A anestesia 
foi mantida com remifentanila, sevoflurano e cisatracúrio. Uma dose 
adicional de 10 mL de ropivacaína 0,5% foi administrada durante 
a cirurgia. O acesso venoso em veia jugular interna foi guiado por 
ultrassonografia e a artéria radial foi canulada para monitorização da 

TEMAS LIVRES EM ANESTESIOLOGIA | 66º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA     7



pressão arterial média (PAM). Durante aproximadamente 60 minutos, 
foram realizadas apendicectomia e enterectomia devido à necrose 
segmentar. A PAM foi mantida em torno de 80 mmHg com infusão de 
1.000 mL de Ringer lactato e doses fracionadas de metaraminol. Após 
a extubação, foi encaminhado para a UTI em ventilação espontânea, 
consciente, hemodinamicamente estável e sem dor. No dia seguinte, 
o paciente apresentava-se consciente e orientado com queixa de 
dor abdominal de leve intensidade e ausência de atividade motora 
nos membros inferiores com sensibilidade preservada. O cateter 
peridural foi retirado íntegro. O exame neurológico indicou ausência 
de força muscular nos membros inferiores, arreflexia e disestesia 
assimétrica. RM sem sinais de hematoma ou abscesso. Segundo a 
equipe de neurologia responsável pelo acompanhamento do caso, 
o diagnóstico de SAEA era o mais provável. O quadro neurológico 
permaneceu inalterado durante uma semana, tempo após o qual o 
paciente apresentou piora significativa do quadro abdominal, evo-
luindo para sepse e óbito. DISCUSSÃO: Trata-se de um caso incomum 
e pouco provável considerando a ausência de fatores de risco impor-
tantes para SAEA nesse paciente. Houve manipulação da cavidade 
abdominal, ainda que sem abordagem da aorta, em paciente com 
67 anos e possível doença arterial resultante da hipertensão arterial. 
A punção peridural foi realizada sem intercorrências e as alterações 
clínicas observadas não são compatíveis com lesões relacionadas 
com a presença do cateter. 
Referência 
Gong J, Gao H, Gao Y, Yin W, Jin Y, Huang Y, et al. Anterior spinal artery syndrome after 
spinal anaesthesia deliverywith normal lumbar and thoracic magnetic resonance 
imaging. J Obstet Gynaecol. 2016; 36(7):855-6.

245 – Excesso de bases, lactato,  
saturação venosa de oxigênio, gap de CO2 no 
intraoperatório: qual tem valor prognóstico?
Autores: Suzana Margateth Ajeje Lobo, Bárbara Francisco Balthazar Neves, 
*Augusto Gubert Deud, Lívia Pereira Miranda Prado

Instituição: Hospital de Base – FAMERP

INTRODUÇÃO: A morbimortalidade após cirurgias gastrintestinais de 
grande porte é alta no Brasil – aproximadamente 40% dos pacientes 
apresentam complicações pós-operatórias e a taxa de mortalidade 
chega a 20%. Existem diversos trabalhos tentando correlacionar de-
terminado marcador à maior chance de morte, porém os resultados 
ainda são divergentes. OBJETIVO: Correlacionar os marcadores de 
perfusão tecidual no intraoperatório (IO) e na admissão na UTI com 
óbitos aos 90 dias. CASUÍSTICA E MÉTODO: O estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética e pesquisa de nossa instituição. Dados de 
244 pacientes submetidos a esofagogastroplastias, gastrectomias 
ou esofagectomias em oncologia foram obtidos via prontuário 
eletrônico. Os que morreram aos 90 dias de PO foram alocados no 
grupo óbitos (GO), e os sobreviventes, no grupo não óbitos (GNO). 
Foram colhidas gasometrias pareadas em 30 minutos após indução 
anestésica (T1) e, então, a cada 1,5 hora (T2 e T3). Analisou-se a 
diferença venoarterial de CO2 (GAP CO2), saturação venosa de O2 
(SvO2), lactato e excesso de bases (BE) nos dois grupos. O teste de 
Kruskall-Walis foi aplicado visando testar a diferença entre o GNO 
e o GO. RESULTADO: O GNO mostrou um maior valor de BE em 
todos os tempos cirúrgicos (T1: −1,9 ± 2,3 vs. −3,1 ± 2,9, p = 0,017; 
T2: −2,6 ± 2,2 vs. −3,6 ± 2,1, p = 0,014; T3: −2,6 ± 2,2 vs. −3,6 ± 2,1, 
p = 0,014). A SvO2 também foi maior no GNO durante todo o IO,  
mas só apresentou significância estatística em T2 (85,9 ± 6,5 vs. 
82,3 ± 8,4, p = 0,031). Da mesma forma, a taxa de extração teci-
dual (TEO2) foi menor no GNO em todas as cirurgias, mas com 
significância apenas em T2 (12,9% ± 6,6% vs. 16,8% ± 8,6%). O GAP  
de CO2, embora menor no GNO, durante todo o procedimento, 
não apresentou significância estatística. Na admissão na UTI, não 
houve significância estatística nas diversas variáveis. DISCUSSÃO: 

Comparando as variáveis entre o GNO e o GO encontramos maiores 
valores de BE, SvO2, bem como menores valores de TEO2. Isso sugere 
uma melhor perfusão tecidual e melhor adequação entre oferta/
consumo de O2 no GNO. Esse fato corrobora as evidências de que 
tal adequação diminui a mortalidade operatória em cirurgias não 
cardíacas de grande porte. CONCLUSÃO: Um menor excesso de 
bases no intraoperatório, bem como menor TEO2 e maior SvO2 foram 
preditores de mortalidade. O GAP de CO2, bastante relacionado ao 
fluxo sanguíneo, embora menor, não teve significância estatística.
Referências

Lobo SM, de Oliveira NE. Clinical review: What are the best hemodynamic targets for 
noncardiac surgical patients? Crit Care. 2013;17(2):210.

Wittayachamnankul B, Chentanakij B, Sruamsiri K, Chattipakorn N. The role of central 
venous oxygen saturation, blood lactate, and central venous-to-arterial carbon 
dioxide partial pressure difference as a goal and prognosis of sepsis treatment. J 
Crit Care. 2016;36:223–9. 

251 – Diferença venoarterial de CO2 como alvo 
terapêutico na terapia dirigida por metas no 
paciente de alto risco cirúrgico: diminuição  
de complicações?
Autores: *Augusto Gubert Deud, Kezia Roberta Luchtenberg, Suzana 
Margateth Ajeje Lobo, Lívia Pereira Miranda Prado

Instituição: Hospital de Base – FAMERP

INTRODUÇÃO: Nas próximas décadas, para atender a demanda 
reprimida, haverá um aumento no número de procedimentos 
cirúrgicos, o que aumentará também o número de mortes no pe-
ríodo pós-operatório. Evidências atuais recomendam a utilização 
de terapia dirigida por metas (TDM) e a monitorização do débito 
cardíaco (DC) no cuidado hemodinâmico de pacientes submetidos 
a cirurgias gastrintestinais de grande porte. No entanto, restrições 
de custo podem determinar baixa adesão a essas práticas em áre-
as com poucos recursos econômicos. Supomos que a diferença 
venoarterial de CO2 [P (v-a) CO2] pode ser um marcador substituto 
do DC na TDM. OBJETIVO: Avaliar o impacto do uso de P(v-a)CO2 
como marcador substituto do DC em um algoritmo de TDM em 
relação às complicações maiores no pós-operatório. CASUÍSTICA 
E MÉTODO: Ensaio controlado, quase experimental (antes e depois) 
e explanatório, realizado em um hospital universitário terciário, 
em pacientes submetidos a cirurgias gastrintestinais de grande 
porte. No grupo de intervenção, um algoritmo de tratamento com 
objetivo de manter a pressão arterial média 65 mmHg, saturação 
periférica de oxigênio (SpO2) 94%, P(v-a)CO2 menor que 6 mmHg 
e variação da pressão de pulso (DPP) menor que 13% com fluidos, 
dobutamina e noradrenalina foi aplicado. O grupo-controle foi 
composto por pacientes que receberam o cuidado tradicional de 
tratamento pela mesma equipe de cirurgiões e anestesiologistas 
no período anterior à fase de intervenção. RESULTADO: Um total 
de 204 pacientes foi incluído neste estudo; 102 em cada grupo. As 
medidas de P(v-a)CO2 foram menores no grupo de intervenção (GI) 
do que no grupo-controle (GC) em T0 (30-60 min após a indução): 
5,9 ± 2,1 vs. 6,7 ± 2,7 mmHg, p = 0,031; T1 (2 h ± 30 min): 6,4 ± 2,6 vs. 
7,0 ± 2,3 mmHg, p = 0,033; e T2 (4 h ± 30 min): 5,9 ± 2,1 vs. 7,1 ± 3,4 
mmHg, p = 0,036. A saturação venosa central (ScvO2) foi significati-
vamente maior durante todo o intraoperatório no GI. O número de 
pacientes com complicações graves foi menor no GI do que no GC 
(11% vs. 23%; RR: 0,47; IC 95%: 0,246-0,929; p = 0,025). Da mesma 
forma, o número total de complicações graves foi menor no GI 
(21% vs. 38%; RR: 0,55; IC 95%: 0,350-0,873; p = 0,030). CONCLUSÃO:  
A utilização de TDM que teve como meta a minimização da P(v-a)
CO2 mostrou-se factível e eficaz na diminuição de complicações 
moderadas e graves em pacientes cirúrgicos de alto risco.
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610 – Anestesia poupadora de opioides 
para esplenectomia videolaparoscópica em 
paciente Testemunha de Jeová e portadora  
de púrpura trombocitopênica idiopática
Autores: Luiz Fernando dos Reis Falcão, Cirilo Haddad Silveira, Diogo 
Rodrigues Alves, Maxvilano Lima e Macedo, *Karoline Becker Paraboni

Instituição: Hospital São Camilo Ipiranga

INTRODUÇÃO: A cirurgia de esplenectomia tem alto potencial de 
sangramento. O manuseio intraoperatório da gestão de fluidos 
associado aos princípios de otimização perioperatórios devem ser 
as bases para a melhor qualidade da assistência. Este relato tem por 
objetivo ilustrar a viabilidade da anestesia poupadora de opioides 
na esplenectomia videolaparoscópica. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 34 anos, 70 kg, Testemunha de Jeová e portado-
ra de púrpura trombocitopênica idiopática (PTI). Foi submetida a 
esplenectomia VLP. Realizaram-se monitorização básica, pressão 
arterial invasiva, FloTrac e BIS. Optou-se por raquianestesia (10 mg 
de bupivacaína hiperbárica 0,5% + 80 mcg de morfina 0,2%), seguida 
de anestesia geral. Indução com dexmedetomidina (1 mcg/kg, em 
10 minutos), lidocaína (1,5 mg/kg); propofol (140 mg) e rocurônio 
(70 mg). Manutenção venosa com propofol TCI guiado pelo BIS e 
dexmedetomidina (0,2 mcg/kg/h). Administrado ácido tranexâmico 
(10 mg/kg), dipirona (2 g), dexametasona (4 mg) e ondansetrona  
(8 mg). Tempo cirúrgico de 2 horas sem intercorrências. Perda san-
guínea estimada de 100 mL. Paciente extubada em 10 minutos, sem 
queixas. Encaminhada à UTI por pedido da equipe cirúrgica. Iniciou 
dieta 2 horas após a cirurgia. Na manhã seguinte, recebeu alta da UTI, 
estável, mantendo bom controle álgico e sem dispositivos invasivos. 
Acompanhada por mais 24 horas, não necessitando de opioides fortes 
e bom controle álgico com analgésico simples. Alta hospitalar no 3º dia 
de pós-operatório. DISCUSSÃO: As questões ético-religiosas podem 
dificultar o manejo de pacientes. Na paciente em questão, além do 
credo, esbarrava-se na discrasia sanguínea. Entretanto, atualmente, 
com as técnicas menos invasivas, como laparoscopias, há diminuição 
do sangramento intraoperatório, além de outras vantagens, como 
menor dor e recuperação precoce. Evitar o uso de medicações de 
longa duração, como benzodiazepínicos, por exemplo, acelera o 
despertar e a alta hospitalar. Pacientes esplenectomizados possuem 
mais chances de infecção por germes encapsulados, mesmo que 
sejam vacinados, beneficiando-se, assim, da alta hospitalar precoce. 
Visando tal objetivo, optou-se por anestesia poupadora de opioi-
des, que se relaciona com menor incidência de náuseas e vômitos, 
redução do íleo paralítico, complicações respiratórias, entre outras. 
A terapia de reposição volêmica guiada por metas evita a hiper e a  
hipo-hidratação, além de demonstrar benefícios, como redução 
de infecção, sangramento do trato gastrintestinal e complicações 
renais e pulmonares, alcançando efeitos desejados para a paciente. 
O ato anestésico-cirúrgico obteve, então, resultado adequado, per-
mitindo um desfecho satisfatório, satisfação da paciente e respeito 
ao seu credo.
Referência 
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860 – Uso de cetamina e dexmedetomidina 
em revisão de ileostomia em paciente com 
insuficiência mitral: relato de caso
Autores: *Victor Augusto Bezerra da Silva, Rafael de Macedo Coelho, 
Ricardo Cezar Cardoso de Medeiros Júnior, Bruna Soares Serafim de 
Souza, Vanessa Cristina Vieira Silva da Câmara, Tânia Cursino de Me-
nezes Couceiro

Instituição: Hospital Universitário Onofre Lopes

INTRODUÇÃO: A combinação de cetamina e dexmedetomidina 
tem sido cada vez mais usada e nos mais variados procedimentos. 
Os efeitos negativos de uma podem ser compensados pela outra.  
A hipotensão e a bradicardia dose-dependente da dexmedetomi-
dina são atenuadas pelo aumento da frequência cardíaca e pressão 
arterial da cetamina, com a vantagem da manutenção de ventilação 
espontânea. Além disso, o uso de dexmedetomidina está associado 
à redução do delirium induzido pela cetamina administrada isola-
damente. O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP) é um 
bloqueio da parede abdominal que se difundiu na prática clínica 
como parte de analgesia multimodal em cirurgia abdominal cujas 
complicações foram reduzidas com o uso de ultrassom. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo feminino, 69 anos, 29 kg, portadora 
de insuficiência mitral de grau moderado, insuficiência tricúspide 
moderada, com hipertensão de artéria pulmonar leve, diagnóstico 
de neoplasia estenosante de sigmoide e que evoluiu com abdome 
agudo obstrutivo no sétimo dia de pós-operatório de retossigmoi-
dectomia com ileostomia. A programação cirúrgica era revisão de 
maturação de ileostomia com possível laparotomia exploradora. Mo-
nitorização com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial 
não invasiva; venóclise prévia com Jelco 18G. Antibioticoprofilaxia 
realizada com cefazolina, 2 g; realizada administração intravenosa 
de 1 mcg/kg de dexmedetomidina e 1 mg/kg de cetamina em 
bolus lento (10 minutos), seguida de bloqueio de plano transverso 
de abdome ecoguiado no flanco direito (abaixo do rebordo costal) 
com agulha 22G Quincke e infiltração de 15 mL de ropivacaína 0,5%. 
Administrado novo bolus lento de 0,5 mcg/kg de dexmedetomidina 
e 0,5 mg/kg de cetamina no intraoperatório. A cirurgia durou 60 
minutos, sem intercorrências, com manutenção da estabilidade 
hemodinâmica, em ventilação espontânea em ar ambiente e, então, 
encaminhada para sala de recuperação pós-anestésica, de onde 
recebeu alta após 1 hora, acordada, consciente, orientada e sem 
queixas. DISCUSSÃO: A combinação de dexmedetomidina com 
cetamina antagoniza os efeitos simpatolíticos do primeiro com 
os simpatomiméticos do segundo, proporcionando uma sedação 
adequada com estabilidade hemodinâmica, que, combinada com 
bloqueios periféricos ou centrais, pode evitar a necessidade de 
intervenção de via aérea em muitos casos.
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880 – Comparação entre cetamina  
intratecal e morfina no processo de analgesia 
pós-operatória em pacientes submetidos 
à histerectomia abdominal: ensaio clínico 
duplo-cego randomizado
Autores: *Rodrigo de Assis Gusmão, Pedro da Rocha Jorge Moraes, Debora 
Balduci Lima, Mateus Zampirolli Baião, Camila Athayde Carpi, Alahyr 
Guimarães Gouveia Neto

Instituição: Hospital São José do Avaí
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A dor aguda pós-cirúrgica não tratada 
pode cronificar, levando a efeitos deletérios na qualidade de vida 
do paciente. Um regime de analgesia multimodal, priorizando a 
poupação de opioides é importante para que se obtenha uma 
qualidade eficiente da analgesia, com recuperação do paciente e 
alta precoce. Como objetivos específicos, o trabalho busca com-
parar a analgesia pós-operatória entre os grupos nos tempos de 
4, 12 e 24 horas após a cirurgia, comparar o consumo de tramadol, 
a estabilidade hemodinâmica, a ocorrência de complicações e os 
seguintes efeitos adversos no período pós-operatório: incidência de 
náuseas e/ou vômitos, presença de prurido, depressão respiratória, 
confusão mental, incidência de retenção urinária e de alteração de 
hábitos intestinais entre os grupos de pacientes que receberam 
morfina ou cetamina. MÉTODO: O lócus investigativo eleito para este 
estudo é o Hospital São José do Avaí, localizado no município de 
Itaperuna/RJ, e os sujeitos investigados são 80 pacientes submetidas 
a cirurgias de histerectomia abdominal realizadas no período de 1 
ano (entre o período de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018). O 
“n” foi definido por estudos prévios na literatura. Realizou-se um 
estudo comparativo entre morfina + adjuvantes e cetamina + adju-
vantes, administrados por anestesia raquidiana, em pacientes que 
se submeteram à cirurgia de histerectomia abdominal no Hospital 
São José do Avaí. RESULTADO: Os dados apresentados referem-se 
à ocorrência de náusea e vômitos e apontam para uma ausência 
de diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Já a 
ocorrência de prurido foi maior no grupo morfina em relação ao 
grupo cetamina, quando observado o tempo de 12 horas. Não houve 
diferença entre os grupos quanto à sedação, medida pela escala 
de Ramsay. CONCLUSÃO: Apesar dos benefícios demonstrados em 
diversos trabalhos em relação à cetamina intratecal, neste ensaio 
clínico, ao ser comparada com a morfina, houve uma acentuada 
diferença significativa em relação à morfina, evidenciando uma 
analgesia superior do Grupo M (morfina) com necessidade de apli-
cabilidade de medicação de resgate superior no Grupo K (cetamina).
Referências
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954 – Anestesia para cirurgia citorredutora 
com quimioterapia intraperitoneal 
hipertérmica (HIPEC): relato de caso
Autores: Rafael Cabrera Algayer, Rafaela Menezes de Oliveira, *Rafael 
de Castilhos Vidor, Ricardo Viana Rezende, Jean Abreu Machado, Marcus 
Vinícius Carvalho Reis

Instituição: CET Hospital Socimed

INTRODUÇÃO: A quimioterapia hipertérmica intraperitoneal con-
siste em uma alta concentração de quimioterapia a 42-43 graus 
diretamente no abdome durante a cirurgia. Combinada com cirurgia 
citorredutora, pode dar sobrevida de 5 anos a pacientes que eram 
tratados apenas com paliativos. RELATO DE CASO: E.L.M., sexo 
feminino, 56 anos. Foi submetida a cirurgia citorredutora com 
quimioterapia intraperitoneal hipertérmica para tratamento de 
câncer de cólon metastático. Realizado bloqueio peridural (10 mL 
de ropivacaína 0,5% sob sedação com 2 mg de midazolam + 150 
mcg de fentanila) + cateter peridural, combinada com anestesia 
geral balanceada. Induzida com propofol (140 mg), sufentanila 
(35 mcg) e rocurônio (50 mg). Cirurgia com duração de 5 horas. 
Realizado repique de 10 mL de ropivacaína após início da cirurgia. 
Primeira e segunda fase da cirurgia (exploração e citorredução) com 
duração de 3,5 horas com estabilidade hemodinâmica. Segunda 
fase (quimioterapia) com duração de 30 minutos; a temperatura 

do paciente alcançou 40 graus, atingindo instabilidade com neces-
sidade de reposição de volume (Ringer lactato e albumina 20%). 
Após a quimioterapia, realizou-se reposição de cálcio e magnésio, 
transfusão de 2 UI CHAD e 6 UI de insulina regular. Encaminhada 
à UTI, estável e em IOT. Permaneceu 10 dias na UTI, estável, porém 
com vômitos incoercíveis, sendo necessário alimentação parenteral. 
Após 10 dias, foi encaminhada para o quarto, onde permaneceu 16 
dias, tendo alta hospitalar após esse período. DISCUSSÃO: A cirurgia 
é composta de 3 fases: exploração, citorredução e quimioperfusão. 
Mudanças fisiológicas durante HIPEC: aumento da PVC sem mudança 
na pressão arterial; diminuição da perfusão renal com tendência 
a acidose metabólica e aumento do lactato, aumento da pressão 
em vias aéreas, coagulopatia relacionada à hipertermia. Desafios 
enfrentados pelo anestesiologista: infusão de fluidos, mudanças 
de temperatura, aumento da pressão intra-abdominal, aumento 
do metabolismo e coagulopatias. A anestesia epidural auxilia na 
analgesia, apesar do risco de desenvolver coagulopatia, o que deve 
ser monitorado com os testes point-of-care. É necessário o reconhe-
cimento dos efeitos adversos dos quimioterápicos. 
Referências 
Kajdi ME, Beck-Schimmer B, Held U, Kofmehl R, Lehmann K, Ganter MT. Anaesthesia 
in patients undergoing cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal 
chemotherapy: retrospective analysis of a single centre three-year experience. World 
J Surg Oncol. 2014;12:136. 

Kearsley R, Egan S, McCaul C. Anaesthesia for cytoreductive surgery with hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy. Anaesth Tutor Week. 2018;379:1-7.

1037 – Anestesia peridural contínua para 
hepatectomia não regrada: relato de dois casos
Autores: Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Helga Bezerra Gomes da 
Silva, Catia Sousa Govêia, Ivo de Castro Assis, Antonio José Silva Meneses 
Filho, *Laíze Ribeiro Terra

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

INTRODUÇÃO: A dor pós-operatória aumenta a morbidade em 
hepatectomias, e a anestesia peridural contínua promove analgesia 
eficiente. No entanto, é controversa a sua segurança neste grupo 
devido aos riscos de distúrbios de coagulação e de hematoma 
peridural. São relatados 2 casos de hepatectomia sob peridural 
contínua, sem complicações ou atrasos na retirada de cateter. RE-
LATO DE CASO 1: Paciente de 31 anos, com adenoma hepático, sem 
alterações laboratoriais. Proposta hepatectomia não regrada com 
incisão subcostal. Instalação de cateter em T9-T10 e administração 
de morfina e fentanila. Indução venosa da anestesia geral e manu-
tenção com sevoflurano. Sangramento intraoperatório moderado, 
com instabilidade hemodinâmica. Monitorização invasiva guiou 
administração de noradrenalina e de 2 concentrados de hemácias. 
Devido a falha de extubação, foi encaminhada à UTI intubada e sob 
noradrenalina. No 1º DPO, foi extubada, INR 1,54; AP 54% e TTPA 
1,1. Administrados morfina e ropivacaína via cateter peridural, que 
foi mantido devido ao distúrbio de coagulação. 2º DPO: INR 1,6; 
AP 52%; TTPA 1,07. Administrados ropivacaína 0,2% pelo cateter e 
vitamina K. Retirada do cateter no 3º DPO, com INR de 1,27. RELATO 
DE CASO 2: Paciente de 62 anos, hipertensa, com cisto hepático à 
direita. Foi submetida a drenagem de cisto e hepatectomia direita 
sob anestesia geral e peridural contínua. Punção em T9-T10, com 
ropivacaína, morfina e fentanila via cateter peridural, associada a 
anestesia geral mantida com sevoflurano. Apresentou sangramento 
moderado, com estabilidade hemodinâmica após reposição volê-
mica e infusão de noradrenalina. Extubada na UTI, onde foi mantida 
infusão peridural contínua de ropivacaína 0,1% (5 mL/h) por 24 
horas. Manteve-se sem dor, porém houve aumento do INR (variação: 
1,41 a 1,75 entre 1º e 3º DPO), razão pela qual se manteve cateter 
até o 4º DPO (INR de 1,3), após receber vitamina K. DISCUSSÃO: 
Apesar dos distúrbios de coagulação serem rotineiros em cirurgias 
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hepáticas, esses frequentemente são transitórios, resolvidos até o 
5º DPO. Um estudo que avaliou a segurança da peridural contínua 
em hepatectomias direitas observou que, apesar da coagulopatia, 
não houve hematomas ou atraso na retirada dos cateteres devido 
à resolução em até 5 dias. Outro estudo relatou aumento do INR 
no 2º DPO e normalização no 3º DPO na maioria dos casos, sem 
registros de hematoma peridural. Nos dois estudos, a analgesia foi 
satisfatória. Nos casos relatados, optou-se pela analgesia peridural 
torácica ao comparar seu benefício adiante da probabilidade de 
complicações. Como esperado, não houve atraso na retirada dos 
cateteres, tampouco hematomas ou infecção.
Referências
Esteve N, Ferrer A, Sansaloni C, Mariscal M, Torres M, Mora C. Anestesia y analgesia 
epidural en la resección hepática. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2017;64(2):86-94. 

Koul A, Pant D, Rudravaram S, Sood J. Thoracic epidural analgesia in donor hepatec-
tomy: an analysis. Liver Transpl. 2018;24(2):214–21. 

1059 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
para analgesia em cirurgia de exploração  
de vias biliares
Autores: Alfredo Guilherme Haack Couto, Luciana Gonçalves Lauria Novais, 
Maria Augusta Lima Pereira, Isis Soares Roberti, Victhor Arthur Oliveira 
Matos, *Carolina Félix Montes

Instituição: Hospital Escola Alcides Carneiro

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP) foi descrito 
em 2016 e promove analgesia da parede torácica pela difusão do anes-
tésico local nos espaços foraminais e intercostais neurais em vários 
níveis vertebrais a partir de um único ponto de injeção. Atualmente, 
esse bloqueio tem sido utilizado em diferentes situações na prática 
clínica, incluindo analgesia da parede torácica em pacientes com 
contraindicações ao bloqueio peridural. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo masculino, 76 anos, ASA II, em tratamento para hipertensão 
e diabetes melito tipo 2, com história prévia de gastrectomia (Y de 
Roux), a ser submetido a cirurgia de urgência para exploração de 
vias biliares devido a colangite. Foi admitido na sala de operações e 
monitorado com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oxime-
tria de pulso. Apresentava-se febril (38°C), taquicárdico (FC 114 bpm) 
e hipertenso (162 x 87 mmHg). Realizada venóclise com cateter 18 
G em MSE e 16 G em MSD, seguida de bloqueio do plano eretor da 
espinha em T5 à direita, em posição sentada, guiado por USG, com 
injeção local de levobupivacaína 0,25% + lidocaína 1% (20 mL), sem 
intercorrências. Foi posicionado em decúbito dorsal e pré-oxigenado 
com O2 a 100%. Recebeu infusão intravenosa de fentanila (200 mcg), 
lidocaína (100 mg), propofol (200 mg) e succinilcolina (100 mg). Re-
alizada intubação orotraqueal com TOT 7,5 mm com cuff, Cormack 
II, sem intercorrências. Após a indução, administrou-se cisatracúrio  
(10 mg, IV) e a manutenção anestésica foi realizada com sevoflurano 
2 vol%. Recebeu tazocin (4,5 g), dipirona (2 g), ondansetrona (8 mg) e 
dexametasona (10 mg) intravenosos durante o procedimento cirúr-
gico. A cirurgia foi realizada com incisão de Kocher estendida, teve 
duração de 4 horas e não houve complicações. Ao final da cirurgia, o 
sevoflurano foi descontinuado, administrando-se atropina (0,75 mg) e 
neostigmina (1,5 mg) intravenosas. Foi extubado sem intercorrências 
e encaminhado ao CTI, Aldrete 10 e sem queixas álgicas (EVA = 0). Foi 
reavaliado após 3, 8, 12 e 24 horas do final da cirurgia e não houve 
queixa de dor, tendo alta do CTI após 3 dias. DISCUSSÃO: No caso 
em questão, não foi realizado bloqueio peridural devido ao quadro 
de sepse. O ESP é um bloqueio do plano fascial paraespinhal que 
envolve injeção de anestésico local profundo ao plano do músculo 
eretor da espinha e superficial às pontas dos processos transversos 
torácicos. O anestésico se espalha de forma craniocaudal em vários 
níveis e, juntamente com o fato de que o músculo eretor da espinha 
se estende até a coluna lombar, sugere que o bloqueio de ESP poderia 
resultar em analgesia abdominal visceral e somática. O bloqueio do 

plano eretor espinhal surge como uma alternativa promissora para 
analgesia em cirurgias do abdome superior proporcionando melhor 
analgesia e conforto para esses pacientes. 
Referência  
Malekpour M, Hashmi A, Dove J, Torres D, Wild J. Analgesic choice in manage-
ment of rib fractures: paravertebral block or epidural analgesia? Anesth Analg. 
2017;124(6):1906–11.

ANESTESIA EM CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR E TORÁCICA

10 – Influência da hemoglobina na 
determinação da saturação venosa central  
de oxigênio (SVCO2) em pacientes submetidos 
a cirurgias cardíacas
Autores: Daniel de Carli, Reinaldo Vargas Bastos de Miranda, José Fer-
nando Amaral Meletti, *Fabio Vieira Toledo, César de Araújo Miranda, 
Evaldo Marchi

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí (CET Jundiaí)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A utilização da saturação venosa central 
de oxigênio (SVCO2) tem sido cada vez mais estimulada para avaliar a 
perfusão tecidual. Parte desse crescente interesse advém do fato de 
a SVCO2 ser determinada por elementos que definem a oxigenação 
tecidual, como débito cardíaco (DC), consumo de oxigênio, saturação 
arterial de O2 e consumo de oxigênio (VO2).¹ No entanto, diferente-
mente da hemoglobina, DC e VO2 são variáveis de difícil acesso para 
a grande maioria dos anestesiologistas, pois requerem monitores 
sofisticados. Dessa forma, esse estudo teve como objetivo investigar a 
influência da hemoglobina isoladamente na determinação da SVCO2. 
MÉTODO: Estudo observacional transversal realizado entre abril de 
2015 e janeiro de 2018 em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. 
Foram coletadas gasometrias do acesso venoso central nos seguintes 
momentos: paciente anestesiado e sob ventilação mecânica antes 
do início da cirurgia (T0); ao término da cirurgia, ainda sob anestesia 
geral (T1); e no primeiro dia de pós-operatório (T2). Além da SVCO2 
e da hemoglobina, foram analisadas saturação arterial de O2 e pO2 
arterial colhidas concomitantemente à gasometria venosa central. 
Os pacientes foram divididos nos grupos “sobreviventes” e “óbitos”, 
e foram calculados os valores médios de SVCO2 e hemoglobina nos 
momentos T0, T1 e T2 de ambos os grupos. A análise estatística utilizou 
os testes de análise de variância multivariada (Manova), Kruskall-Wallis 
e teste t para amostras pareadas. RESULTADO: A amostra total foi de 
273 casos, com 251 sobreviventes e 22 óbitos. Houve significativa 
redução perioperatória da SVCO2, tanto no grupo sobrevivente (T0 
= 78 ± 8,1; T1 = 75,4 ± 7,5; T2 = 68,5 ± 9) (p < 0,001) quanto no grupo 
óbito (T0 = 74,4 ± 8,7; T1=75,4 ± 7,7; T2 = 66,7 ± 13,1) (p < 0,001).  
A hemoglobina também decresceu no grupo sobrevivente (T0 = 12,9 
± 1,7; T1 = 12 ± 1,7; 10,7 ± 1,8) (p < 0,001) e no grupo óbito (T0 = 11,9 
± 2; T1 = 11,7 ± 1,7; T2 = 10,1 ± 2,3) (p = 0,002). Não foi demonstrada 
correlação entre o decaimento da SVCO2 e da hemoglobina. O cál-
culo da amostra necessária para estabelecer essa correlação feito a 
posteriori, utilizando os resultados sobre o coeficiente de correlação 
entre SVCO2 e Hb e fixando um erro tipo I (alfa) de 5% e um poder 
(1-beta) de 80%, mostrou que no momento T0 seriam necessários 
783 pacientes, em T1, 78.487, e em T2, 2.179 pacientes. CONCLUSÃO:  
A SVCO2 e a Hb são maiores no intraoperatório e menores no pós-ope-
ratório. O grande número de casos necessários para correlacionar o 
decaimento da SVCO2 com o decaimento da hemoglobina revela que 
a SVCO2 não é uma variável regular, mas uma variável adaptativa e 
amplamente flutuante que depende de vários outros componentes. 
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Entre esses componentes, destacam-se o DC e o VO2, que não podem 
ser ignorados na interpretação da SVCO2.
Referências
1. Squara P. Central venous oxygenation: when physiology explains apparent 
discrepancies. Crit Care. 2014;18(6):579. 

81 – Obstrução de óstio de coronária  
esquerda em cirurgia cardiovascular  
de troca de valva aórtica com desfecho 
anestésico-cirúrgico favorável 
Autores: Fernanda Sousa Machado Borges, Davyd Fonseca Andrade, Nilo 
Vieira Souza, Fabrício Rodrigues de Souza, Gustavo Siqueira Elmiro, *Thiago 
Nunes Meireles de M. Fernandes

Instituição: Clínica de Anestesia de Goiânia

INTRODUÇÃO: A obstrução coronária após cirurgia de troca da 
valva aórtica é um evento raro e de mortalidade superior a 40%. 
Relatamos aqui o caso de um paciente submetido a uma cirurgia 
cardiovascular na qual a isquemia miocárdica foi prontamente de-
tectada pelo anestesiologista; este alertou a equipe cirúrgica, que, 
por sua vez, procedeu à cirurgia de revascularização de miocárdio 
de urgência com evolução pós-operatória favorável. RELATO DE 
CASO: Paciente de 73 anos, tabagista (15 maços/ano), 83 kg, 1,78 m,  
com estenose aórtica área valvar 1,4 cm2, com disfunção sistólica 
global, diabético em uso de metformina (1.000 mg/dia; suspensa 
no dia anterior da cirurgia), atorvastatina (10 mg/dia), losartana 
(50 mg/dia), furosemida (20 mg/dia). Ausência de preditores de 
VAD; proposta anestésica: geral balanceada e raquianestesia 
nível de bloqueio T2. Monitorização multiparamétrica conforme 
resolução CFM 2.174/2017. Acesso venoso com Jelco 14 G MSE, 
PAI MSE Jelco 18 G, CVC VSCD; sedação com midazolam (5 mg), 
raquianestesia realizada em espaço L3-L4 com 30 mg de bupiva-
caína pesada e 100 mcg de morfina, posição de Trendelenburg 
até atingir nível de bloqueio satisfatório. Adjuvantes: vitamina 
C (200 mg), dexametasona (10 mg). Antibioticoprofilaxia com 
cefuroxima (1,5 G). Indução com propofol (100 mg), sufentanila 
(25 mcg), cisatracúrio (12 mg). IOT com tubo orotraqueal (TOT) 
8,0. Tempo de CEC 96 minutos. Após saída de CEC, foi percebido 
supra de ST em seguimentos da parede anterolateral. Solicitou-se 
ecocardiografia transesofágica revelando hipocinesia ventricular 
esquerda. A equipe cirúrgica confirma obstrução de óstio de co-
ronária esquerda pela prótese valvar biológica 25 mm. De pronto, 
optou-se por revascularização com veia safena esquerda em DA 
após nova CEC de 105 minutos. Uso de dobutamina (2 mcg/
kg/min). Após saída de CEC, houve melhora na contratibilidade 
cardíaca e também diminuição do supra de ST. O paciente foi 
encaminhado à UTI hemodinamicamente estável. Após 24 horas 
da admissão na UTI, o paciente estava em respiração espontânea 
com FiO2 35%, estável hemodinamicamente, sem queixas álgicas. 
Recebe alta hospitalar após 5 dias, sem sequelas e com melhora 
considerável nos sintomas e nos parâmetros da ecocardiografia. 
DISCUSSÃO: A obstrução coronária permanece uma complicação 
rara, porém potencialmente fatal e que parece estar relacionada ao 
desacoplamento na escolha do diâmetro da prótese, bem como o 
sítio de inserção. No presente caso, a rapidez no diagnóstico intra-
operatório de síndrome coronariana aguda, com condutas rápidas 
e eficazes da equipe de anestesiologia, cirurgia e perfusionistas 
propiciaram um desfecho favorável ao paciente. 
Referências 
Mantilla R, Legarra JJ, Pradas G, Bravo M, Sanmartín M, Goicolea J. [Percutaneous 
coronary intervention for iatrogenic occlusion of the circumflex artery after mitral 
anuloplasty]. Rev Esp Cardiol. 2004;57(7):702-4.

Wykrzykowska J, Cohen D, Zimetabum P. Mitral annuloplasty causing left circumflex 
injury and infarction: novel use of intravascular ultrasound to diagnose suture injury. 
J Invasive Cardiol. 2006;18(10):505-8. 

129 – Diminuição da dor pós-operatória  
no tórax após bloqueio contínuo do plano 
eretor da espinha em cirurgia cardíaca:  
relato de sete casos
Autores: Artur Henrique de Sousa, Giuliano Gardenghi, Leonardo Veloso 
do Amaral, Stanlley de Oliveira Loyola, *Gustavo Siqueira Elmiro, Fabiano 
Zumpano

Instituição: Hospital Encore/Clínica de Anestesia de Goiânia

INTRODUÇÃO: A anestesia para cirurgia cardíaca (CC) está mo-
dificando-se ao longo dos anos, evoluindo de técnicas baseadas 
em altas doses de opioides para as balanceadas, com menor 
quantidade desses fármacos e desmame precoce de ventila-
ção mecânica. Após cirurgias cardiovasculares, a dor na região 
torácica limita a capacidade ventilatória e pode relacionar-se à 
incapacidade funcional. OBJETIVO: Avaliar a percepção dolorosa 
de indivíduos submetidos à CC em que foi associado bloqueio 
contínuo do plano eretor da espinha (BPEE) com cateter, para 
analgesia pós-operatória. MÉTODO: Foram abordados 7 indiví-
duos (5 do sexo masculino; idade: 57,6 ± 16,8 anos; peso: 76,9 ± 
7,3 kg; altura: 1,7 ± 0,1 metro; IMC: 25,8 ± 2,0). Foram utilizados 
bloqueios bilateralmente em 42,9% dos casos (3 pacientes) e 
unilateralmente em 57,1% dos casos (4 pacientes). O BPEE guiado 
por US com inserção de cateter era realizado na UTI para analgesia 
pós-operatória. Seis pacientes (86%) foram extubados no centro 
cirúrgico, e o paciente restante foi extubado na UTI em 3,8 horas. O 
tempo médio de internação na UTI foi de 4,1 ± 0,7 dia, e o tempo 
total de internação foi de 10,4 ± 8,1 dias. A percepção dolorosa 
dos indivíduos submetidos ao BPEE foi de 5,3 ± 1,9 ponto no 
pré-BPEE versus 1,4 ± 1,5 ponto após o procedimento (p = 0,03). 
A dor foi avaliada por meio da EVA. O esquema de analgesia 
pelo cateter era realizado com ropivacaína 0,5% 20 mL em dose 
de ataque seguido de infusão contínua a 0,24% 10 mL/h por 48 
horas. No terceiro dia de pós-operatório, o cateter era retirado, de 
acordo com o protocolo da instituição. Um dos pacientes evoluiu 
para óbito por sangramento maior após 5 dias na UTI. DISCUS-
SÃO: O BPEE com cateter é uma técnica descrita recentemente 
e concebida inicialmente para analgesia de fraturas de múltiplas 
costelas, conferindo boa analgesia da parede torácica. Por ser 
realizado com US e não adentrar o neuroeixo, não apresenta 
as contraindicações deste em relação à anticoagulação. Dessa 
forma, sua utilização seria permitida em pacientes em uso ou que 
serão anticoagulados no perioperatório, podendo garantir boa 
analgesia e estabilidade hemodinâmica com efeito poupador 
de opioides. CONCLUSÃO: Assim, na série de casos em questão, 
foi possível demonstrar associação do BPEE com redução de dor 
pós-operatória, corroborando evidências na literatura que indicam 
seu uso em CC com objetivo de poupar opioides, garantindo um 
pós-operatório mais confortável aos pacientes.
Referência
Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsul C, Chin KJ. The erector spinae plane block: 
a novel analgesictechnique in thoracic neuropathic pain. Reg Anaesth Pain Med. 
2016;41(5):621–7.

131 – Impacto da raquianestesia alta  
no tempo de desmame ventilatório  
em pacientes de cirurgia cardíaca
Autores: *Gustavo Siqueira Elmiro, Stanlley de Oliveira Loyola, Giuliano 
Gardenghi, Artur Henrique de Souza, Fabiano Zumpano, Fabrício Rodri-
gues de Souza

Instituição: Hospital Encore/Clínica de Anestesia de Goiânia

INTRODUÇÃO: A demora na extubação dos pacientes sob ventilação 
mecânica (VM) no pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca (CC) se 
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relaciona com maior morbimortalidade. A adoção da raquianestesia 
alta (RA) na CC pode influenciar no tempo de intubação orotraqueal 
(IOT). OBJETIVO: Testar a hipótese de que a adoção da RA pode 
diminuir o tempo de VM após CC, em comparação à anestesia geral 
(AG). MÉTODO: Pacientes de CC foram divididos em dois grupos: AG 
e RA. Todas as cirurgias foram feitas com circulação extracorpórea 
(CEC). O período do estudo compreendeu julho de 2017 a julho 
de 2018. O tempo de IOT foi considerado a partir da chegada na 
UTI. Os pacientes eram recebidos em modo pressão controlada e, 
caso apresentassem drive ventilatório, eram colocados em modo 
pressão suporte, ambos com o objetivo de manter um volume 
corrente de 6 mL/kg de peso. A fração inspirada de oxigênio era a 
mínima possível, visando a uma saturação superior a 92%. A PEEP 
era de 8 cmH2O. Caso o paciente respondesse a comandos verbais 
e apresentasse tosse efetiva, sem sinais de desconforto ventilatório, 
ele era extubado. A análise estatística utilizou os testes t de Student 
e qui-quadrado, assumindo como significativos os valores de p < 
0,05. RESULTADO: 217 pacientes foram divididos em dois grupos: 
grupo AG (108 pacientes; idade: 56 ± 15 anos; CEC: 70 ± 27 minutos; 
66 do sexo masculino) e grupo RA (109 pacientes; idade: 60 ± 13 
anos, CEC: 78 ± 30 minutos; 55 do sexo masculino). No grupo RA, 
considerando o período estudado, 24% foram extubados no centro 
cirúrgico, versus 10% no grupo AG (p = 0,00). Aos que chegaram à 
UTI intubados, o tempo para extubação foi menor no grupo RA, 
quando comparado ao grupo AG (RA: 4,4 ± 5,9 horas vs. AG: 6,0 ± 
5,6 horas; p = 0,04). Em julho de 2017, quando todas as cirurgias 
foram realizadas no regime AG, apenas 7,1% foram extubados no 
centro cirúrgico. Em julho de 2018, quando 94% das cirurgias foram 
realizadas sob RA, 64,7% foram extubados no centro cirúrgico (p 
= 0,00). Considerando os indivíduos ainda em IOT no momento 
da chegada na UTI, comparando julho de 2017 a julho de 2018, o 
tempo de IOT até a extubação foi de 5,3 ± 5,3 horas no grupo AG 
versus 1,7 ± 3,9 horas no grupo RA (p = 0,04). CONCLUSÃO: A adoção 
da RA na CC aumentou a frequência de extubações ainda no centro 
cirúrgico e diminuiu o tempo de IOT e VM na amostra estudada.
Referência
Kowalewski R, Seal D, Tang T, Prusinkiewicz C, Ha D. Neuraxial anesthesia for cardiac 
surgery: thoracic epidural and high spinal anesthesia - why is it different? HSR Proc 
Intensive Care Cardiovasc Anesth. 2011;3(1):25-8.

222 – Considerações anestésicas sobre 
neuroproteção durante cirurgia para correção 
de dissecção aguda de aorta: relato de caso
Autores: Walkiria Wingester Vilas Boas, Patrícia Batista Matos, Paula 
Alves Pinheiro, Rafaela Souto e Souza, *Diego Junior Queiroga de Aquino

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: Na cirurgia cardiovascular com manipulação do arco 
aórtico, é importante atentar-se à proteção neurológica devido ao 
clampeamento unilateral ou bilateral da carótida, empregando-se 
principalmente a hipotermia. O objetivo deste relato é discutir 
as considerações anestésicas da neuroproteção durante cirurgia 
de dissecção aguda da aorta. RELATO DE CASO: Paciente O.S., 66 
anos, hipertenso, admitido para correção de dissecção aguda da 
aorta ascendente. Foi monitorizado com oximetria, cardioscopia, 
pressão intra-arterial, capnografia e analisador de gases, pressão 
venosa central, ecocardiografia transesofágica e termômetro. Foi 
realizada indução anestésica em sequência rápida e mantida com 
sevoflurano e anestésicos venosos durante a CEC. Duas horas após 
indução anestésica, foi iniciada CEC com duração de 4 horas. An-
tes do clampeamento parcial da carótida, foi feito bólus de 500 
mg de tiopental, seguido de rebaixamento da temperatura para  
24 °C, mantida durante a perfusão cerebral seletiva. Após término 
de perfusão seletiva, retornou-se à temperatura inicial do paciente 
e, posteriormente, à circulação espontânea. O paciente foi encami-

nhado à UTI instável hemodinamicamente. A avaliação neurológica 
no pós-operatório demonstrou pupilas isocóricas e fotorreagentes 
sem alteração de reflexos de tronco, sendo considerada normal 
apesar da limitação clínica. O paciente evoluiu para óbito por choque 
vasoplégico refratário. DISCUSSÃO: A isquemia cerebral seguida 
de reperfusão acarreta alterações significativas no metabolismo 
cerebral. Vários alvos, farmacológicos ou não, como a hipotermia 
e os anestésicos venosos, são estudados como forma de promover 
neuroproteção intraoperatória. Os mecanismos de neuroproteção 
promovidos pela hipotermia são multifatoriais, como redução da 
acidose intracelular e redução de neurotransmissores excitatórios 
e da produção de radicais livres. A profundidade da hipotermia 
tem sido alvo de discussão em estudos, sendo que dados atuais 
sugerem realização de hipotermia leve a moderada. Nos centros 
europeus, a média utilizada foi de 22 °C. Contudo, estudos recentes 
demonstraram não haver evidência na redução de temperatura 
abaixo de 25 °C. Nunes e colaboradores citam que uma hipotemia 
induzida leve (34 °C) a moderada (30 °C) atenua lesões isquêmicas 
cerebrais após paradas cardíacas experimentais. Os barbitúricos já 
foram considerados superiores aos demais anestésicos venosos. 
Porém, os estudos que demonstraram a superioridade não leva-
ram em consideração o controle de temperatura, o que pode ter 
destorcido os resultados. Pode-se concluir que a hipotermia leve 
a moderada é a principal forma de realizar proteção neurológica 
para esses pacientes.
Referências
De Paulis R, Czerny M, Weltert L, Bavaria J, Borger MA, Carrel TP,  et al. Current trends 
in cannulation and neuroprotection during surgery of the aortic arch in Europe. Eur 
J Cardiothorac Surg. 2015;47:917–23.

Nunes RR, Duval Neto GF, Alencar JCG, Franco SB, Andrade NQ, Dumaresq DMH, et 
al. Anestésicos, precondicionamento e proteção cerebral. Rev Bras de Anestesiol. 
2013;63(1):119-38.

249 – Anestesia para procedimento 
endovascular híbrido em hipoplasia  
de ventrículo esquerdo
Autores: *Ana Carolina Soares Borja, Camila Biazussi Damasceno, Thobias 
Zapaterra Cesar, Isadora Megale Quadros, José Lucas Ubaldo Melo Gomes, 
Marcos Daniel de Faria

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais

INTRODUÇÃO: A síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo 
(SHVE) é uma doença congênita multifatorial, com incidência de 1 a 
cada 5.000 nascidos vivos. Composta pelo subdesenvolvimento de 
estruturas cardíacas esquerdas, dentre elas a valva mitral, ventrículo 
esquerdo (VE), valva aórtica e arco aórtico. Pode ser inicialmente 
abordada paliativamente por via hemodinâmica, realizando-se 
colocação de stent no canal arterial (CA) e ampliando a comuni-
cação interatrial (CIA), a fim de garantir a sobrevida até a correção 
cirúrgica. RELATO DE CASO: Recém-nascido (RN) de 2 dias de vida, 
sexo feminino. Diagnosticada durante gestação com hipoplasia do 
ventrículo esquerdo (HVE), atresia de valva mitral e aorta ascendente 
com calibre reduzido. Indução anestésica venosa com fentanila 
(0,5 mcg/kg), rocurônio (1 mg/kg) e sevoflurano inalatório 3%; 
parâmetros ventilatórios no modo de controle de pressão, com 
FiO2 30% e EtCO2 de aproximadamente 40 sem PEEP; SatO2 tolera-
da entre 60 e 80%. Fenilefrina e adrenalina em bolus foram usadas 
para otimizar o fluxo sanguíneo corpóreo e pulmonar, optando-se 
por infusão contínua de adrenalina com doses variando de 0,1 a 
0,3 mcg/kg/min. Intubação endotraqueal sem intercorrências. 
Puncionada pressão arterial invasiva em artéria femoral direita pela 
equipe cirúrgica para monitorização contínua da pressão arterial 
e via de acesso para o procedimento. Colocação de stent em CA e 
atriosseptostomia com apoio de ultrassonografia transtorácica. 

TEMAS LIVRES EM ANESTESIOLOGIA | 66º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA     13



Procedimento anestésico-cirúrgico sem intercorrências. Colhidas  
gasometrias seriadas, sendo aceito acidose respiratória permissiva, 
com nível de lactato mantido entre 3 e 4 mmol/L. Encaminhada 
ao CTI neonatal entubada com ventilação espontânea em ar 
ambiente, acesso venoso central, estável hemodinamicamente, 
SatO2 de 84%, adrenalina a 0,15 mcg/kg/min. Extubada no dia 
seguinte, sem uso de aminas vasoativas, com progressão para 
dieta via oral, SatO2 de 85% e estabilidade hemodinâmica. DIS-
CUSSÃO: O procedimento híbrido, ao contrário da abordagem 
de Norwood, apresenta-se como opção menos invasiva e danosa, 
uma vez que não necessita de bypass cardíaco. Dessa forma, é o 
procedimento de escolha em crianças com comprometimento 
cardíaco significativo. O manejo anestésico caracteriza-se pela 
manutenção do equilíbrio entre perfusão sistêmica e pulmonar, 
sendo sutil a linha que separa a hipoperfusão dos mesmos. O 
uso de uma FiO2 reduzida, vasopressores, como a adrenalina, e 
hipercarbia com acidose permissiva caracterizam vertentes do 
manejo intraoperatório, sendo fundamental que o anestesiolo-
gista faça o ajuste anestésico dinâmico durante o procedimento; 
possibilitando, assim, a estabilidade do paciente e o sucesso do 
procedimento.
Referências 
Gobergs R, Salputra E, Lubaua I. Hypoplastic left heart syndrome: a review. Acta 
Med Litu. 2016;23(2):86-98. 

Yabrodi M, Mastropietro CW. Hypoplastic left heart syndrome: from comfort care to 
long-term survival. Pediatr Res. 2017;81(1-2):142-9.

255 – Anestesia para tromboendarterectomia 
pulmonar
Autores: *Felipe Augusto Ribeiro Valadares, Elton Pereira de Sá Barreto 
Junior, Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro, José Márcio Brugni Cruz 
de Mattos, Daniela Nunes Oliveira, Zenon Rei de Brito Borges

Instituição: Hospital Santa Izabel – Santa Casa da Bahia 

INTRODUÇÃO: A EP é o procedimento cirúrgico mais eficaz para 
tratamento de hipertensão pulmonar crônica de origem tromboem-
bólica (CTEPH). Os objetivos cirúrgicos são a melhora hemodinâmica, 
correção da hipertensão pulmonar e da disfunção respiratória e 
profilaxia contra a falência de ventrículo direito (VD). A abordagem 
é feita por esternotomia mediana, com necessidade de circulação 
extracorpórea e de parada cirurculatória total com hipotermia pro-
funda. Representa uma cirurgia de alta complexidade, com mortali-
dade de 2 a 5% em centros experientes, o que requer um manejo fino 
e amplo conhecimento de monitorização hemodinâmica invasiva. 
RELATO DE CASO: V.N.P.S., sexo feminino, 33 anos, 78 kg, portadora 
de síndrome do anticorpo antifosfolipídeo, tromboembolismo 
pulmonar crônico e hipertensão arterial pulmonar (PSAP estimada 
de 101 mmHg). Submetida à tromboendarterectomia pulmonar, 
sob anestesia geral venosa total, monitorizada com pressão arterial 
invasiva, cateter venoso central, cateter de Swan Ganz, ecocardio-
grafia transesofágica, índice biespectral, além dos monitores básicos 
obrigatórios. Necessidade de bypass cardiopulmonar (BCP) total 
(280 minutos), com 2 períodos de parada circulatória total com 
hipotermia profunda (PCHP) (18 e 20 minutos), para a manutenção 
de um campo cirúrgico exsanguinado. Tempo anestésico cirúrgico 
de 10h20, sem necessidade de hemotransfusão, com redução da 
PSAP para 30 mmHg, determinada pelo cateter de artéria pulmonar. 
Encaminhada à UTI no pós-operatório, em ventilação mecânica 
volume-controlada (VC = 8 mL/kg + PEEP 10 cmH20), em uso de 
dopamina e de nitroprussiato de sódio em BIC, onde foi extubada 
após 24 horas, com boa evolução, e alta para a enfermaria após 5 
dias. DISCUSSÃO: A EP é a única cirurgia curativa para pacientes 
com CTEPH. Requer técnica cirúrgica com esternotomia mediana, 
para abordagem bilateral, e um manejo anestésico amplo, com 

necessidade de BCP e PCHP e de monitorização hemodinâmica 
complexa. O anestesiologista tem papel central no controle ven-
tilatório e hemodinâmico, com abordagem adequada de uma 
hipertensão pulmonar crônica já instalada. O manejo anestésico 
inclui: controle de fatores que possam piorar a hipertensão pulmonar 
(evitar falência de VD), hemodiluição normovolêmica aguda (redu-
zindo hemotransfusões) e uso de corticosteroides em altas doses 
como estabilizadores de membrana do SNC durante resfriamento 
profundo e isoeletricidade cerebral, e de manitol, em uma tentativa 
de proteção renal. Ao final da cirurgia, objetiva-se: balanço hídrico 
restritivo (zerado ou negativo), índice cardíaco otimizado em seu 
limite inferior e vasculatura pulmonar preservada, com o propósito 
de reduzir as duas principais complicações: edema de reperfusão 
e sangramento em via aérea. 
Referência 
Banks DA, Pretorius GV, Kerr KM, Manecke GR. Pulmonary endarterectomy: part II. 
Operation, anesthetic management, and postoperative care. Semin Cardiothorac 
Vasc Anesth. 2014;18(4):331–40. 

266 – Implante transcateter de valva  
aórtica sob sedação monitorada por  
índice bispectral em procedimento  
com 5 horas de duração
Autores: Giuliano Gardenghi, Leonardo Veloso do Amaral, Gustavo Siqueira 
Elmiro, Stanlley de Oliveira Loyola, *Fabiano Zumpano, Maurício Lopes Prudente

Instituição: Hospital Encore

INTRODUÇÃO: A estenose valvar aórtica degenerativa acomete 3 a 
5% dos idosos com mais de 75 anos, associada à alta letalidade em 
pacientes com comorbidades. Um terço dos pacientes tem risco 
proibitivo à cirurgia convencional, sendo o implante transcateter 
de valva aórtica (TAVI) uma boa opção terapêutica. Em geral, o TAVI 
é um procedimento de curta duração (cerca de 60 minutos). Este 
relato objetiva descrever um caso no qual o TAVI teve duração de 5 
horas, devido às condições clínicas do paciente. RELATO DE CASO: 
Homem, 76 anos, tabagista, com cirurgia de revascularização do 
miocárdio prévia há 10 anos, DPOC e sequela de AVE. Tem valva 
aórtica bicúspide com alto grau de calcificação na região perivalvar 
e presença de estenose aórtica importante sintomática (dispneia 
aos médios esforços). Foi encaminhado para realização de TAVI após 
discussão do Heart Team. O paciente foi submetido à monitorização 
multiparamétrica e mantido em oxigenoterapia por máscara a  
5 L/min. Foi realizada sedação venosa profunda induzida com dexme-
detomidina com concentração de 10 mcg/mL, e administradas dose 
de ataque de 0,5 mcg/kg e dose de manutenção de 0,2 a 0,4 mcg/kg/h  
em bomba de infusão contínua (BIC) associado ao hipnótico propo-
fol em BIC. Foi associada, ainda, uma solução de benzodiazepínico 
(diazepam) com cetamina e uma pequena quantidade de opioide, 
realizados em doses intermitentes. Foi realizada punção de veia sub-
clávia direita, artéria femoral esquerda e artéria femoral direita sob 
anestesia local. Pelo acesso venoso, foi implantado um marca-passo 
provisório (MP) no ventrículo direito. Pela punção arterial direita, foi 
feita pré-dilatação com balão, sob rapid pacing com 180 bpm no MP 
e, na sequência, implante da prótese Medtronic Evolut R 29 mm. 
Foi realizada pós-dilatação com balão, e verificado leak paravalvar 
importante (fechamento do leak com plugues vasculares). Foram 
utilizados 180 mL de contraste no total. Hemostasia com 2 proglides. 
Foram administrados 1 concentrado de hemácias e 2 concentrados 
de plasma por sangramento maior em sítios de punção femoral.  
O procedimento teve 5 horas de duração, sendo o monitoramento 
do nível de sedação feito por índice bispectral (BIS), com valor médio 
de 62 (mínimo de 48; máximo de 97). O paciente foi admitido na 
UTI após o procedimento, recebendo alta para enfermaria após 24 
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horas. DISCUSSÃO: A literatura mostra que a sedação consciente se 
relaciona à menor mortalidade intra-hospitalar e em 30 dias, mas 
há escassez de relatos de procedimentos com duração superior 
a 2 horas, o que torna o presente caso relevante. A presença de 
comorbidades e DPOC associada à intubação orotraqueal poderia 
dificultar a retirada da ventilação mecânica e contribuir para um 
desfecho negativo.
Referência
Hyman MC, Vemulapalli S, Szeto WY, Stebbins A, Patel PA, Matsouaka RA, et al. Cons-
cious sedation versus general anesthesia for transcatheter aortic valve replacement: 
insights from the NCDR STS/ACC TVT Registry. Circulation. 2017;136(22):2132-40.

271 – Anestesia para cirurgia de Norwood 
modificada para correção de hipoplasia  
de ventrículo esquerdo
Autores: Magda Lourenço Fernandes, Márcio Placedino Martins, Maize 
Cordeiro de Melo, Henrique Bicalho Rosa, Isadora Megale Quadros, *Camila 
Biazussi Damasceno

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: A síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo 
é composta pelo subdesenvolvimento de estruturas cardíacas es-
querdas, dentre elas a valva mitral, ventrículo esquerdo (VE), valva 
aórtica e arco aórtico. Com incidência de 0,16-0,36 por 1.000 nas-
cidos vivos, corresponde a 23% das mortes de origem cardíaca na 
primeira semana de vida. A cirurgia de Norwood consiste em usar 
o VE como câmara para o sistema circulatório via uma neoaorta; e 
um shunt de Blalock-Taussig (BT-shunt) via conduíte entre as artérias 
aorta e pulmonar, sendo o fluxo sanguíneo pelo VE uma mistura 
de sangue oxigenado e não oxigenado. Como resultado, neonatos 
possuem uma saturação arterial de oxigênio em torno de 75 a 85%, 
com boa tolerância a tais valores. RELATO DE CASO: T.C.C., 9 dias, 
sexo masculino. Malformações fetais identificadas na 23ª semana de 
gestação, apresentando-se com hidrocefalia, hidronefrose à direita e 
evidências de hipoplasia do VE. Ecocardiografia realizada no segundo 
dia de vida confirma forame oval patente restritivo, hipoplasia do VE, 
hipoplasia da porção distal do arco aórtico e patência do canal arterial 
(CA). Admitido em sala cirúrgica para exclusão de artéria pulmonar 
e BT-shunt, com abertura de septo atrial e correção de hipoplasia do 
arco aórtico. Paciente em respiração espontânea, SatO2 de 85% em ar 
ambiente, FC 163 bpm, com prostaglandina e soro de manutenção. 
Após monitorização invasiva e punção de acesso venoso central, 
foram realizadas indução anestésica com sevoflurano 4%, fentanila 
(4 mcg/kg) e rocurônio (1 mg/kg) e intubação sem intercorrências.  
A manutenção anestésica deu-se com sevoflurano 3%. Iniciada ci-
rurgia com tempo de circulação extracorpórea (CEC) de 95 minutos,  
sendo 19 minutos de parada circulatória total. Saída de CEC com 
milrinona (0,5 mcg/kg/min), adrenalina (0,1 mcg/kg/min) e dobuta-
mina (5 mcg/kg/min). Paciente encaminhado ao Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) neonatal; evoluiu com melhora hemodinâmica nos 
primeiros dias do pós-operatório, com posterior disfunção cardíaca 
grave refratária às manobras de reanimação. DISCUSSÃO: O proce-
dimento de Norwood modificado com BT-shunt é o primeiro dentre 
as subsequentes cirurgias, compreendendo um tempo de extrema 
fragilidade. O equilíbrio entre a relação de fluxo sanguíneo pulmonar 
e sistêmico (Qp/Qs) e a mistura de sangue oxigenado e não oxigenado 
ainda são cruciais no sucesso do tratamento, tolerando-se uma satu-
ração periférica de oxigênio mais baixa. Sendo assim, a abordagem 
cirúrgica é fundamental para a sobrevida do paciente, utilizando-se 
prostaglandinas até o momento da CEC para manutenção do CA, 
indução anestésica com FiO2 a 21% associada a hipercarbia permissiva 
e drogas que mantenham a estabilidade hemodinâmica. 

Referências 
Gobergs R, Salputra E, Lubaua I. Hypoplastic left heart syndrome: a review. Acta 
Med Litu. 2016;23(2):86-98. 

Yabrodi M, Mastropietro CW. Hypoplastic left heart syndrome: from comfort care to 
long-term survival. Pediatr Res. 2017;81(1-2):142-9.

275 – Manejo anestésico na exérese 
de paraganglioma paraórtico maligno 
funcionante
Autores: *Felipe de Seixas Alves, Fernando Andrade Cardieri, Luiz Fernando 
dos Reis Falcão, Guinther Giroldo Badessa

Instituição: Hospital Beneficência Portuguesa – Unidade Mirante

INTRODUÇÃO: O paraganglioma é uma neoplasia neuroendócrina 
rara de células da crista neural, podendo ser ou não secretora de 
catecolaminas. Nos Estados Unidos, a incidência anual é de apro-
ximadamente 0,8/100.000 indivíduos, mais comum entre a 3ª e a 
5ª décadas de vida. Sua ocorrência é majoritariamente esporádica, 
porém 25% dos casos integram síndromes genéticas, como neopla-
sia endócrina múltipla tipo 2 ou neurofibromatose. A malignidade 
incide em torno de 10%. RELATO: A.S., sexo masculino, 41 anos, 
121 kg, 1,90 m. Refere quadro de dores abdominais recorrentes há 
3 meses, sem outras queixas. Exames de imagem mostraram massa 
de 4 cm em parede anterior de aorta envolvendo artéria mesentérica 
inferior. Biópsia evidenciou paraganglioma, lesões osteolíticas ilíaca 
e femoral direita confirmavam metástase. Entrou no centro cirúrgico 
em caráter eletivo para retirada do tumor. Dosagens de metanefrinas 
urinárias e plasmáticas elevadas evidenciavam neoplasia funcionante, 
ainda que o paciente negasse sudorese, taquicardia ou episódios de 
cefaleia. Realizado alfabloqueio com administração de doxazosina 
(2 mg/dia), 10 dias antes. Optamos pela anestesia geral balanceada 
associada ao bloqueio peridural com cateter. A monitorização hemo-
dinâmica em associação ao cateter de artéria radial e acesso venoso 
central permitiu mensuração contínua da saturação venosa central, 
bem como do débito cardíaco e de seus componentes. O tempo de 
clampeamento aórtico foi de 150 minutos. A remoção tumoral foi 
feita em bloco, seguida da reconstrução do segmento aórtico com 
prótese. Durante o clampe, os níveis pressóricos mantiveram-se es-
táveis à custa da infusão de nitroprussiato de sódio (0,8 mcg/kg/min)  
e esmolol, sendo necessária a administração titulada de vasopressores 
ao desclampeamento. Tempo total do procedimento foi de 8 horas. 
Extubado em sala operatória e levado à UTI com infusão contínua de 
noradrenalina a 0,2 mcg/kg/min e instalado PCA peridural. Encami-
nhado a leito de enfermaria após 4 dias para início de quimioterapia 
adjuvante. DISCUSSÃO: Estamos diante de um paciente portador de 
neoplasia rara, em região paraórtica, cuja apresentação funcionante 
e metastática é incomum. Considerando a ressecção tumoral o trata-
mento de escolha, temos uma situação desafiadora do ponto de vista 
anestesiológico. Considerações pré-operatórias incluem anamnese 
adequada para avaliações de crises adrenérgicas, associação com 
síndromes genéticas e exames laboratoriais. Previamente, o alfablo-
queio se faz necessário em tumores secretores. No intraoperatório, 
a manutenção do plano anestésico associado a bom controle álgico 
favorece o não aparecimento de picos hipertensivos. A monitoriza-
ção hemodinâmica avançada, se disponível, é uma ferramenta útil 
diante de variações pressóricas envolvendo manipulação tumoral 
e clampeamento aórtico, guiando de maneira sensível a infusão de 
drogas vasoativas e volume. 
Referência 
Lenders W, Duh QY, Eisenhofer G, Gimenez-Roqueplo A, Grebe SKG, Murad MH, et 
al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical practice 
guideline.J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99(6):1915-42.
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293 – Parada cardiorrespiratória em criança 
com provável diagnóstico de ”ventrículo 
direito suicida” durante realização de 
cateterismo cardíaco
Autores: *Ivênia Ramos Ribeiro Máximo, Rogério Jorge Frey Figueiredo, 
Joberto Pinheiro Sena, Ricardo Peixoto Oliveira, Elton Pereira de Sá Barreto 
Junior, Felipe Augusto Ribeiro Valadares

Instituição: Santa Casa de Misericórdia da Bahia

INTRODUÇÃO: A estenose pulmonar caracteriza-se pelo estreita-
mento da via de saída pulmonar, provocando obstrução do fluxo 
sanguíneo do ventrículo direito para a artéria pulmonar. É responsá-
vel por cerca de 5 a 7% das cardiopatias congênitas, sendo essa a sua 
principal etiologia. O fenômeno do “ventrículo direito suicida” é uma 
grave complicação decorrente da liberação repentina da obstrução 
da valva pulmonar, podendo ser potencialmente fatal.  RELATO DE 
CASO: E.S.S., sexo masculino, 2 anos e 8 meses, 10 kg, portador de 
cardiopatia congênita complexa (CIA tipo seio venoso + drenagem 
anômala parcial de veias pulmonares direitas + CIV perimembranosa 
+ dupla lesão pulmonar com estenose importante + hipoplasia 
de arco aórtico). Submetido a cateterismo cardíaco diagnóstico 
em 30/05/19, evoluiu com duas paradas cardiorrespiratórias, cada 
uma ocorrendo imediatamente após realização de arteriografia em 
artérias pulmonares direita e esquerda. Foi aventada a hipótese 
de “ventrículo direito suicida”. Paciente evoluiu com retorno da 
circulação espontânea após ressuscitação cardiopulmonar, sendo 
encaminhado à UTI com boa evolução clínica posterior. DISCUSSÃO: 
O “ventrículo direito suicida” é uma complicação que pode ocorrer 
em pacientes com estenose grave da valva pulmonar. É resultado 
da liberação repentina da valva pulmonar, levando a um VD hiper-
dinâmico e obstrução subpulmonar da via de saída do mesmo1. 
Apesar de ser uma complicação relatada após a valvoplastia por 
balão em estenose pulmonar, não há estudos que quantifiquem sua 
taxa de ocorrência, nível crítico de pressão do ventrículo direito ou 
a gravidade da estenose pulmonar em sua primeira manifestação2. 
Alguns autores advogam a utilização de hidratação preventiva e 
betabloqueador antes da realização da dilatação com balão em 
todos os pacientes com estenose valvar pulmonar grave (gradiente 
> 70 mmHg). Por ser pouco relatada na literatura, sua ocorrência 
pode, frequentemente, não ser antecipada pelo anestesiologista 
e pelo cirurgião, o que pode levar o paciente ao óbito.
Referências 
1. Park, MK, Salamat M. Manual Park de cardiologia pediátrica. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier; 2016. Capítulo 8. 

2. Khambatta HJ, Velado M, Gaffney JW, Schechter WS, Casta A. Management of right 
ventricular outflow tract reactivity following pulmonary valve dilatation under general 
anesthesia: experience of a medical mission. Paediatr Anaesth. 2006;16(10):1087–9.

297 – Anestesia em cirurgia cardiotorácica 
– ressecção de massa mediastinal anterior: 
relato de caso
Autores: Gabriel Durso Caiaffa, Maria Emilia Rangel da Silva Lara, Rafaela 
Souto e Souza, Patrícia Batista Matos, *Paula Alves Pinheiro, Walkiria 
Wingester Vilas Boas

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: O anestesiologista deve estar preparado e prever 
situações de risco em pacientes com massa mediastinal anterior. 
Esses tumores são raros e podem causar compressão de via área 
e vascular, gerando insuficiência respiratória e descompensação 
hemodinâmica, sendo esses efeitos exacerbados pela anestesia 
geral. O objetivo deste trabalho é descrever o caso de paciente que 
realizou cirurgia para ressecção de massa em mediastino. RELATO DE 

CASO: Paciente A.C.R.O., sexo feminino, 28 anos, 75 kg, sem outras 
comorbidades, com diagnóstico de tumor miofibroblástico após 
biópsia mediastinal. RM de tórax mostrou massa em lobo superior 
de pulmão direito, com extensão pleural e pericárdica, EcoTT com 
FEVE 72%, câmaras normais, sem hipertensão pulmonar. Paciente 
com queixa de dor torácica e de dispneia que piora com o decúbito 
dorsal e melhora em decúbito lateral esquerdo. Primeiramente, 
foi realizada punção de PIA em ARE e de dois AVEs, um em VSCD e 
outro em VFE, em função da existência de invasão de VCS. Optou-se 
por intubação com a paciente acordada, com tubo duplo lúmen  
35F esquerdo, e auxílio de broncofibroscópio, após sedação com 
remifentanila BIC 0,2 mcg/kg/min e anestesia local com lidocaína 
spray. Depois de assegurada via aérea, foi feita indução anesté-
sica com propofol 2,5 mg/kg, rocurônio 0,6 mg/kg e cetamina  
0,15 mg/kg. Foi mantida anestesia com remifentanila BIC e sevoflu-
rano 0,8 CAM. Foi realizada pneumectomia direita, secção de VCS e 
reconstrução do fluxo com prótese de dácron com auxílio de shunt 
venovenoso, sem necessidade de CEC. Durante a reconstrução da 
VCS, a paciente apresentou instabilidade hemodinâmica e sangra-
mento com necessidade de transfusão de 1 CH. A transferência 
para a UTI ocorreu após 4 horas e 30 minutos de cirurgia, intubada, 
em uso de noradrenalina 0,06 mcg/kg/min. DISCUSSÃO: Cerca de 
40% dos tumores envolvendo o mediastino são assintomáticos. 
Consequentemente, a ressecção completa é dificultada devido ao 
tamanho e à invasão da massa ao diagnóstico. Deve-se ter muito 
cuidado na abordagem da via área desses pacientes devido ao 
risco de obstrução da respiração durante a indução anestésica. O 
uso de relaxantes musculares é evitado principalmente durante a 
indução, pois este pode causar perda do tônus da parede torácica, 
reduzindo ainda mais a via aérea já diminuta, sendo preferível, de 
acordo com a literatura, ventilação espontânea e intubação acor-
dado com auxílio de broncofibroscópio. Preconiza-se, também, o 
uso de medicações de curta ação para controle preciso do nível da 
anestesia geral. A abordagem perioperatória de tumor mediastinal 
é um desafio, tanto para a equipe cirúrgica como para o anestesio-
logista. Portanto, é necessária a cooperação entre as equipes para 
o sucesso da cirurgia.
Referências
Gothard JW. Anesthetic considerations for patients with anterior mediastinal masses. 
Anesthesiol Clin. 2008;26(2):305–vi. 

Li WW, van Boven WJ, Annema JT, Eberl S, Klomp HM, de Mol BA. Management of 
large mediastinal masses: surgical and anesthesiological considerations. J Thorac 
Dis. 2016;8(3):E175–E184. 

304 – Anestesia geral em paciente portador 
da síndrome de Williams-Beuren
Autores: *Ana Paula Andrade, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Patricia 
Fiorani Pennabel, Beatriz Cesar Sant´Anna, Priscila Pechim de Andrade, 
Eder Adnan de Jesus

Instituição: Hospital PUC-Campinas

INTRODUÇÃO: A síndrome de Williams-Beuren (SWB) resulta da 
deleção do braço longo do cromossomo 7 (responsável pela codifi-
cação do gene da elastina), o que leva a arteriopatias generalizadas. 
É caracterizada por fácies típica, baixa estatura, hipotonia, retardo 
mental, comportamento amigável, hipercalcemia e hipertensão 
arterial, e 80% dos indivíduos afetados apresentam doença cardí-
aca congênita com necessidade de correção cirúrgica. A estenose 
aórtica supravalvar é a anomalia cardíaca mais frequente, seguida 
pela estenose da artéria pulmonar, arteriopatia coronária e hiper-
trofia de ventrículo esquerdo. RELATO DE CASO: G.H.G., 9 anos, 
sexo masculino, 38 kg; 1,30 m; ASA III, com indicação cirúrgica para 
correção de fratura do colo do fêmur esquerdo. Diagnosticado com 
SWB ao nascimento e acompanhado por cardiologista até os 5 anos, 
sendo liberado sem orientações. Nega limitações funcionais, outras 
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comorbidades e uso de medicação. Sem preditores de via aérea 
difícil. Ausculta cardíaca com sopro holossistólico 2+/6+ em foco 
mitral, bulhas normofonéticas rítmicas, frequência cardíaca (FC): 
90 bpm, pressão arterial (PA): 120/70 mmHg. Exames laboratoriais 
normais. Indução inalatória com sevoflurano, venopunção e admi-
nistração de fentanila, propofol e rocurônio. Intubação orotraqueal, 
com ventilação mecânica e mantido com sevoflurano 2%. Cirurgia 
ocorreu sem intercorrências e, ao final, realizou-se extubação (re-
vertido o bloqueio neuromuscular com atropina e neostigmina) e 
encaminhamento à sala de recuperação anestésica sem queixas. 
DISCUSSÃO: Encontra-se descrito na literatura que a SWB tem mor-
talidade cirúrgica de 0,9% e as taxas de complicações cardíacas são 
altas (11,1%), sendo mais comum bradicardia e hipotensão. A taxa 
de sucesso para ressuscitação cardiopulmonar são baixas por haver 
poucas respostas aos protocolos convencionais. As complicações 
anestésicas são atribuídas à estenose aórtica supravalvar e 25% 
possuem anormalidades na perfusão coronariana. A avaliação pré-
-anestésica 1 a 2 semanas antes do procedimento cirúrgico e o exame 
da via aérea são fundamentais. Dosagem de cálcio sérico e TSH e T4 
livre são mandatórios. A avaliação cardiológica é imprescindível. Um 
planejamento anestésico adequado é fundamental. Vasopressores 
como fenilefrina e vasopressina são os mais indicados em caso de 
hipotensão. O agente inalatório mais indicado é o sevoflurano. 
O etomidato e a dexmedetomedina são as drogas de escolha. O 
uso de betabloqueadores é benéfico no pré e pós-operatório. A 
permanência de internação deve ser de, no mínimo, 24 horas a 
fim de se monitorar possíveis complicações. CONCLUSÃO: A SWB 
possui manifestações clínicas que interferem no manejo anestésico 
do paciente. Portanto, uma avaliação pré-anestésica detalhada, 
um exame físico cardiológico e anestesia individualizada são as 
principais abordagens para se evitarem desfechos desfavoráveis 
nesses indivíduos. 
Referência 
Olsen M, Fahy CJ, Costi DA, Kelly AJ, Burgoyne LL. Anaesthesia- related haemodynamic 
complications in Williams syndrome patients: a review of one institution’s experience. 
Anaesth Intensive Care 2014;42(5):619-24.

318 – Toracoscopia videoassistida  
sob sedação e anestesia local
Autores: *Juliana Brandão Nascimento, Alexeu Lidbom, Analu Barros dos 
Santos, Sara Chamorro Petersen

Instituição: UFT

INTRODUÇÃO: Pacientes submetidos à anestesia geral para cirurgia 
torácica muitas vezes são pacientes com múltiplas comorbidades as-
sociadas, os quais vêm realizando cirurgias e tratamentos mutiladores, 
podendo beneficiar-se com a cirurgia sem intubação orotraqueal. 
RELATO DE CASO: Homem, 62 anos, ASA III, submetido à colectomia 
direita há 2 anos, devido a câncer de cólon. Está realizando acompa-
nhamento com oncologista devido à metástase pulmonar e óssea. Foi 
admitido na emergência com história de dispneia, apresentando-se 
emagrecido, realizando tratamento paliativo. Na TC, apresentava 
derrame pleural em hemitórax direito, necessitando da realização de 
pleurodese e drenagem torácica. A técnica anestésica foi discutida 
com o cirurgião e a família, e optou-se por realizar o procedimento 
sob anestesia local e sedação para manter o contato familiar precoce 
pós-cirurgia e conforto do paciente. Foi realizada monitorização, 
venóclise com jelco 18 em membro superior esquerdo, cateter de 
oxigênio a 3 L/min, sedação com midazolam 2 mg, posicionamento 
em decúbito lateral esquerdo. Foi iniciada dexmedetomidina em BIC, 
com dose de ataque de 1 mcg/kg em 10 minutos e mantido em BIC 
0,5 mcg/kg/h, associado à cetamina 0,7 mg/kg. O cirurgião realizou 
o bloqueio intercostal com bupivacaína 0,5% com vasoconstritor; o 
procedimento foi realizado em 30 minutos, sem intercorrências. Ao 
fim do procedimento, a reexpansão do pulmão não dependente foi 

realizada por pressão positiva sob máscara facial. O paciente realizou 
o pós-operatório em leito de enfermaria na companhia dos familiares, 
tendo alta no dia seguinte. Foi a óbito 25 dias depois. DISCUSSÃO: 
Embora a cirurgia torácica seja tradicionalmente feita sob anestesia 
geral com intubação traqueal, a toracoscopia tem-se mostrado segura 
para realização sob anestesia local e sedação. Pacientes criticamente 
doentes são desafiadores, e seus riscos para uma anestesia geral não 
são desprezíveis. Decisões individualizadas devem ser feitas de acordo 
com o procedimento, o método de anestesia e as características dos 
pacientes, sem comprometer a segurança destes. Os estudos em curto 
prazo têm demonstrado bom resultado, com redução do tempo de 
internação hospitalar, custo e complicações pós-operatórias. 
Referências

Pompeo E. Nonintubated video-assisted thoracic surgery under epidural anes-
thesia-Encouraging early results encourage randomized trials. Chin J Cancer Res. 
2014;26(4):364–367. 

Deng HY, Zhu ZJ, Wang YC, Wang WP, Ni PZ, Chen LQ. Non-intubated video-assisted 
thoracoscopic surgery under loco-regional anaesthesia for thoracic surgery: a me-
ta-analysis. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2016;23(1):31-40. 

395 – Rquianestesia prolongada é motivo  
de preocupação? Relato de caso 
Autores: *Maria Luiza Feitosa Menezes

Instituição: Hospital Santo Antônio – OSID

INTRODUÇÃO: A raquianestesia é amplamente utilizada para cirur-
gias eletivas, incluindo as de correção de varizes em MMII. É uma 
técnica segura e efetiva. As complicações neurológicas após o BNE 
são raras e variam de parestesias até completa paralisia. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo feminino, 42 anos, ASA I, em programação 
para cirurgia de varizes. Após monitorização, venóclise e sedação 
com midazolam, foi colocada em posição sentada, submetida à 
raquianestesia com agulha de Quincke 27 G (punção única), com 
bupivacaína 0,5% hiperbárica (13 mg). Cirurgia realizada em decú-
bito ventral e posteriormente em decúbito dorsal, sem intercorrên-
cias. Apresentou prolongamento do bloqueio sensitivo e motor e 
incontinência urinária após 14 horas da anestesia, sem bloqueio 
simpático, mantendo estabilidade hemodinâmica durante o perí-
odo relatado. Solicitou-se avaliação neurológica. Após 18 horas de 
acompanhamento no CRPA, a paciente recebeu alta assintomática. 
Referiu evento semelhante há 13 anos, quando a raquianestesia 
se prolongou por 24 horas após uma cesariana. DISCUSSÃO: Al-
guns diagnósticos diferenciais podem ser pontuados neste caso. 
A ocorrência de retenção urinária pós-operatória após BNE se dá 
por interrupção neural do reflexo miccional. Opioides neuroaxiais 
exercem efeito na medula espinhal e no centro da micção pontina. 
A síndrome da cauda equina também é um diagnóstico diferencial, 
resultante de trauma direto, alta concentração de anestésico local 
ou compressão das raízes nervosas por hematoma ou abscesso. A 
ressonância nuclear magnética é o exame inicial para descartar os 
possíveis diagnósticos diferenciais. No caso apresentado, houve 
resolução espontânea antes da resposta à interconsulta solicitada. 
Uma possibilidade para o caso em questão seria o baixo volume 
do líquido cefalorraquidiano. Em um estudo de Carpenter e cola-
boradores, demonstrou-se que o baixo volume de LCR causaria 
aumento do bloqueio sensitivo, porém a correlação com o bloqueio 
motor não pôde ser comprovada. Outros fatores importantes são 
o tipo e a dose dos anestésicos locais utilizados na raquianestesia. 
Sabe-se que a levobupivacaína em comparação com a bupivacaína 
apresenta um efeito mais prolongado. Outras suposições seriam: 
maior sensibilidade das fibras nervosas ou alterações das granula-
ções aracnoides responsáveis pela absorção do LCR e eliminação 
dos anestésicos locais e adjuvantes utilizados na raquianestesia. As 
complicações hemodinâmicas após bloqueio subaracnóideo são 
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previsíveis, porém, como visto no relato, outros efeitos adversos 
infrequentes devem ser investigados.
Referências 
Carpenter RL, Hogan QH, Liu SS, Crane B, Moore J. Lumbosacral cerebrospinal fluid 
volume is the primary determinant of sensory block extent and duration during 
spinal anaesthesia. Anesthesiology. 1998; 89(1):24-9.

Syal K, Sood A, Bhatt R, Gupta H. Prolonged post spinal anaesthesia paralysis. Indian 
J Anaesth. 2015;59(6):376-8. 

451 – Manejo anestésico em criança 
portadora de síndrome de Tango 2:  
relato de caso
Autores: Renato Samy Assad, Ana Cristina Aliman, Maria Teresa Vas-
ques Ayres, Fábio Luis Ferrari Regatieri, *José Venas Passos Neto, Anny 
Sugisawa

Instituição: CET IPAR Hospital Geral de Itapevi/São Camilo, Pompeia

INTRODUÇÃO: Descrita em 2016, a síndrome relacionada à mutação 
do gene de transporte e organização do aparelho de Golgi (SRM 
TANGO2) é uma doença autossômica recessiva, que se manifesta na 
infância por meio de crises metabólicas, encefalopatia e arritmias 
cardíacas. Devido à associação com rabdomiólise, teme-se o risco 
de hipertermia maligna, ainda não comprovado. Descrevemos, a 
seguir, relato de manejo anestésico de implante de cardioversor-
-desfibrilador implantável (CDI) em portador da patologia. RELATO: 
Menina de 4 anos, 16 kg, ASA V, com diagnóstico de SRM TANGO2. 
Foi internada na UTI devido a rabdomiólise, sepse de foco pulmonar 
e taquicardias ventriculares (TVs) recorrentes associadas a padrão 
eletrocardiográfico situado entre síndromes de QT longo e de 
Brugada. Foi indicado implante de CDI. Ela foi admitida no centro 
cirúrgico intubada, sedada com midazolam e cetamina, em uso 
de esmolol e marca-passo transvenoso. Realizou-se monitorização 
básica, PVC e pressão arterial invasiva. Indução anestésica com 
midazolam, cisatracúrio e fentanila. Neste momento, a paciente 
apresentou TV prontamente cardiovertida com 25 J; foi mantida 
hemodinamicamente estável sem fármacos vasoativos, sem distúr-
bios hidroeletrolíticos ou acidobásicos; balanço hídrico + 300 mL. o 
procedimento foi finalizado sem intercorrências. A paciente evoluiu 
com melhora clínica no pós-operatório e controle das arritmias, 
recebendo alta hospitalar após 16 dias. DISCUSSÃO: Manifestada 
nos primeiros anos de vida, a fisiopatologia da SRM TANGO2 ainda 
não está bem esclarecida. Especula-se que a herança de dois alelos 
patogênicos cause deficiência na oxidação de ácidos graxos e no 
metabolismo mitocondrial. Condições de estresse metabólico, como 
infecções, indução anestésica, jejum prolongado e desidratação, 
predispõem os portadores a crises agudas de hipoglicemia, acidose 
láctica, rabdomiólise, convulsões, encefalopatia e arritmias cardí-
acas. A SRM TANGO2 também pode apresentar-se cronicamente 
com fácies miopática, hipotireoidismo, atraso do desenvolvimento 
neuropsicomotor e distúrbios da coordenação motora. Entre os 
22 casos descritos até o momento na literatura, a paciente enqua-
dra-se no espectro clínico da doença. Como estudado por Lalani e 
colaboradores, a antibioticoterapia adequada, a hidratação guiada 
por metas, e o controle glicêmico, hidroeletrolítico e acidobásico 
devem ser instituídos para controle de crises metabólicas. Betablo-
queadores, magnésio, lidocaína, isoproterenol e marca-passo são 
indicados no tratamento da TV e síndromes de QT longo/Brugada. 
Assim, o manejo perioperatório cuidadoso, com base nas evidências 
disponíveis, é decisivo na evolução do quadro clínico.
Referência
Lalani SR, Graham B, Burrage L, et al. TANGO2-Related metabolic encephalopathy and 
arrhythmias. 2018 Jan 25 [Updated 2018 Dec 20]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon 
RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington; 
1993-2020 [capturado em: 29 jan. 2020]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK476443/

578 – Rotina anestésica para manejo da 
disfunção ventricular direita no transplante 
cardíaco
Autores: Aglais Gonçalves da Silva Leite, Flávio Lobo Maia, Francisco 
Diego Silva de Paiva, *Denise Araújo Silva Nepomuceno Barros, Lucas 
Nepomuceno Barros, Germano Pinheiro Medeiros

Instituição: Hospital Geral de Fortaleza

INTRODUÇÃO: O transplante cardíaco (TxC) persiste sendo a 
conduta de escolha para a insuficiência cardíaca refratária. Dentre 
as complicações mais graves, destaca-se a disfunção ventricular 
direita (DVD). A DVD após cirurgia cardíaca continua a ser uma 
causa significativa de morbimortalidade, ocorrendo em 0,1% 
das cirurgias com cardiotomias; entretanto, quando se avalia 
especificamente os pacientes submetidos a transplante cardí-
aco, constata-se que essa porcentagem se eleva para 2 a 3%, e 
para 20 a 30% naqueles que requerem dispositivo de assistência 
mecânica circulatória. Diversos fatores de risco contribuem para 
o desenvolvimento de DVD aguda, como hipertensão pulmonar 
preexistente ou adquirida, preservação do enxerto marginal, tem-
po de isquemia do enxerto prolongado, obstrução mecânica das 
anastomoses em nível da artéria pulmonar, mismatch de tamanho 
maior que 20%, rejeição aguda do enxerto, embolia aérea no VD, 
reação adversa a fármacos, reações de hipersensibilidade. OBJE-
TIVO: Realizar uma revisão sistemática sobre o manejo anestésico 
da disfunção ventricular direita durante transplante cardíaco. 
Construir uma rotina para o manejo anestésico da DVD no TxC. 
MÉTODO: Conduzimos revisão sistemática nas bases de dados 
ScIELO, LILACS, PubMed, Portal Periódicos CAPES/MEC, EMBASE e 
Clinicalkey, e classificamos a qualidade das publicações de acordo 
com os critérios PRISMA, STROBE ou CONSORT. CONCLUSÃO 
E RESULTADO: Dentre os 10.866 resultados encontrados, nós 
apresentamos uma revisão de 152 dessas publicações sobre a 
disfunção ventricular aguda. O tratamento geral da DVD consiste 
em medidas que diminuam a resistência vascular pulmonar, o 
que pode ser obtido atuando sobre fatores passivos e ativos que 
influenciam a circulação pulmonar, tais como melhorar a oxige-
nação, moderar a hiperventilação (PaCO2 30-35 mmHg), manter 
pH > 7,4, evitar hiper/hipoinsuflação pulmonar, evitar liberação 
de catecolaminas causada por situações de estresse, promover 
adequada analgesia e sedação e evitar hipotermia. O tratamento 
específico da DVD inclui o uso de vasodilatadores pulmonares, 
inotrópicos, vasoconstritores e assistência ventricular mecânica. 
Uma proposta padronizada de manejo da DVD durante o TxC com 
terapia baseada em metas pode ser benéfica nessa população. 
Referência 
Harjola VP, Mebazaa A, Čelutkienė J, Bettex D, Bueno H,  Chioncel O, et al. Con-
temporary management of acute right ventricular failure: a statement from the 
Heart Failure Association and the Working Group on Pulmonary Circulation and 
Right Ventricular Function of the European Society of Cardiology Eur J Heart Fail. 
2016;18(3):226–41.

649 – Isquemia de medula espinhal  
e cirurgia de aorta toracoabdominal
Autores: *C. Rodriguez, V. Reinehr, A. Fonseca, F. Santa Helena,  
L. Forgiarini, F. Mendes

Instituição: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

INTRODUÇÃO: A patologia aórtica toracoabdominal (aneurisma ou 
dissecção) tem tido uma incidência crescente nas últimas décadas. 
A cirurgia é o tratamento curativo, associando-se, porém, a uma 
elevada morbimortalidade perioperatória. A paraplegia é uma das 
mais severas complicações, cuja incidência tem diminuído signi-
ficativamente com a implementação de estratégias de proteção 
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medular. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 58 anos,  
78 kg, altura 1,73 m, portador recente de HAS, procura a emergên-
cia por apresentar quadro de dor torácica aguda com irradiação ao 
dorso e região cervical; ingressa em condições regulares. Foram 
realizados ECG e perfil de enzimas cardíacas sem particularidades; 
raio X de tórax, que mostrou alargamento do mediastino. Solici-
tou-se tomografia toracoabdominal, que confirmou a suspeita 
de dissecção de aneurisma de aorta (DeBakey tipo I), classificado 
como ASA IV. Realizada correção sob anestesia geral balanceada, 
procedimento de 8 horas, tempo de CEC 188’, clampeamento 103’, 
mantendo uma PAM acima de 80 mmHg e realizadas medidas de 
neuroproteção. Procedimento sem intercorrências. Trasladado à 
UTI em uso de doses baixas de droga vasoativa. Extubado com 
sucesso. Durante as primeiras 24 horas, encontrava-se comunicati-
vo e sem déficit neurológico aparente; após 48 horas, no entanto, 
o paciente apresentou quadro de alteração da sensibilidade e 
motricidade abaixo de T8. Suspeitou-se de isquemia de medula. 
Realizou-se lombotomia para drenagem de líquido cefalorraquidia-
no (LCR), sem que se obtivesse alguma melhora. Posteriormente, 
confirmou-se, por meio de ressonância magnética, o diagnóstico 
de infarto medular e, portanto, a paraplegia como sequela per-
manente. DISCUSSÃO: Na literatura, a incidência de paraplegia 
ou paraparesia em cirurgia de aorta toracoabdominal varia de 3 
a 40% dos casos, sendo uma complicação associada a múltiplos 
fatores, como diabetes, idade avançada, hipotensão periopera-
tória e tempo de clampagem prolongado da aorta. A drenagem 
de LCR diminui o risco de aparição de lesões neurológicas, assim 
como também pode reverter o déficit tardio. A neuromonitori-
zação intraoperatória com potenciais evocados motores (PEMs) 
permite a detecção atempada de eventos isquêmicos espinais e 
uma intervenção dirigida que impeça o desenvolvimento da lesão 
medular, reduzindo significativamente a incidência de paraple-
gia pós-operatória. A neuromonitorização com PEM melhora o 
prognóstico neurológico, desde que integrada numa estratégia 
de atuação multidisciplinar, que envolva múltiplos mecanismos 
protetores e que seja adequada à realidade hospitalar.
Referências
Magro C, Nora D, Marques M, Alves AG. Potenciais evocados motores em cirurgia da 
aorta toracoabdominal. Rev Port Cir Cardiotorac Vasc. 2012; 19(4):203-10.

Rigberg DA, McGory ML, Zingmond DS, Maggard MA, Agustin M, Lawrence PF, Ko CY. 
Thirty-day mortality statistics underestimate the risk of repair of thoracoabdominal 
aortic aneurysms: a statewide experience. J Vasc Surg. 2006;43(2):217–22.

662 – Anestesia para cirurgia vascular em 
paciente com arteriosclerose de Monckenberg
Autores: *Lourival Messias da Silva Netto, Rafael Neto de Oliveira Cunha, 
Juliana Carneiro de Almeida, Ricardo Almeida de Azevedo, Maylane Oli-
veira Magalhães

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos

INTRODUÇÃO: A arteriosclerose de Monckenberg (AM) é uma 
causa rara de arteriosclerose, mais prevalente no sexo masculino, 
idosos e diabéticos. Associa-se a risco aumentado de doença 
vascular periférica e coronariopatia. A sua etiologia é desconhe-
cida, e manifesta-se pela deposição de cálcio na túnica média 
das artérias, levando à formação de placas irregulares, com risco 
elevado de eventos isquêmicos. A suspeição clínica deriva da 
presença de calcificação em território vascular à imagem radio-
lógica, confirmado pelo estudo anatomopatológico. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo masculino, 40 anos, 75 kg, portador de 
hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito tipo 2, doença 
renal crônica dialítica [Sorensen em veia femoral esquerda (VFE); 
fístula arteriovenosa (FAV) braquial bilateral] e AM. Evoluiu com 
isquemia crítica de MMII e MMSS, motivo pelo qual se suspeitou 
de roubo de fluxo pela FAV agravando a vasculopatia, complicada 

com necrose. Admitido no centro cirúrgico para desligamento das 
FAVs, amputação de múltiplos dedos na mão direita e parcial de 
pé esquerdo. GSC 13, estável hemodinamicamente. Exames: Hb 
8,1 g/dL, leucocitose significativa, RNI 1,3, potássio 6,2. Realizado 
hemodiálise dois dias antes. Monitorização com cardioscopia, 
oximetria, pressão arterial invasiva na artéria femoral direita, BIS; 
cateter venoso central na VFE; indução anestésica com sufentanila, 
etomidato e cisatracúrio, seguida de intubação orotraqueal sob 
laringoscopia direta, com TOT n° 8,0. Manutenção com sevoflu-
rano < 1 CAM. Iniciado medidas para hipercalemia. Cursou com 
instabilidade hemodinâmica durante o procedimento, que se 
prolongou por 2 horas, com a demanda de drogas vasoativas (DVA) 
– noradrenalina e dobutamina. Reposição volêmica com 800 mL 
de cristaloides. Ao término, realizado bloqueio periférico guiado 
por ultrassonografia de nervo ciático a nível poplíteo e safeno no 
canal dos adutores em MIE; e de plexo braquial, a nível axilar em 
MSD. Encaminhado à UTI, com suporte ventilatório, sob TOT, sem 
DVA. DISCUSSÃO: O caso em questão permite explanar um caso 
incomum, não obstante complexo, de vasculopatia, com múltiplas 
comorbidades associadas a agravar o cenário, culminando em 
maior risco anestésico-cirúrgico. Tal panorama implicou condutas 
que julgamos controversas, como a cateterização da artéria femoral 
para PAMI ou, ainda, a eleição de DVAs empiricamente, embora 
não pudéssemos prescindir de tomá-las. A escassez na literatura 
sobre tal patologia, e, por conseguinte, a vaga compreensão de 
suas peculiaridades, especialmente noâmbito cirúrgico, corrobora 
a relevância de trazer à mostra esse cenário. 
Referência 
Lichtenfels E, Frankini AD, Becker AS, Pires VC. Arteriosclerose de Monckeberg 
como causa de isquemia crítica de membros inferiores: relato de caso. J Vasc Bras. 
2007;6(1):97-100.

667 – Paraparesia após tratamento 
endovascular de dissecção aórtica 
Autores: Rogério Luiz da Rocha Videira, *Larissa Verônica Kamarowski, 
Luma de Siqueira Castro, Patrícia Vieira Palácios Bagalho, Marco Antônio 
Cardoso de Resende

Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro

INTRODUÇÃO: O tratamento endovascular de doenças da aorta torá-
cica é indicado em pacientes com anatomia favorável e/ou alto risco 
cirúrgico. A isquemia medular é a maior preocupação. Complicações 
como paraparesia transitória ou permamente e paraplegia são rela-
tadas em até 13% dos pacientes após esse tratamento.  A prevenção 
baseia-se na manutenção de pressão arterial adequada, associada 
à drenagem de líquido cefalorraquidiano, o que pode aumentar 
a pressão de perfusão da medula espinhal (PPME = PAM – PLCR). 
O uso perioperatório de heparina aumenta o risco de hematoma 
espinhal. RELATO: Paciente do sexo feminino, 57 anos, ASA III-E, com 
úlcera de aorta rota justa subclávia, a ser submetida a tratamento 
endovascular. Admitida na SO e feita monitorização básica não 
invasiva. Foram obtidos acessos venosos periférico e central (VSCD), 
cateterizada artéria radial para PAM. Após pré-oxigenação, infusão 
alvo-controlada de propofol foi usada para indução e manutenção 
da anestesia. Foram injetados IV fentanila (150 mcg) e cisatracúrio 
(10 mg). Introduzido tubo orotraqueal 7,0. Foi mantida PAM > 90 
mmHg. Não houve intercorrências. Após 12 horas do término do 
procedimento, foi observada paresia dos membros inferiores, maior 
à esquerda, ipsilateral à punção do acesso cirúrgico. Foi solicitado 
que o serviço de anestesiologia realizasse a drenagem liquórica 
lombar. A paciente tinha diagnóstico de cirrose hepática por vírus C 
Child B8 e INR = 1,52. A avaliação pela neurologia sugeriu isquemia 
medular e foi introduzido cateter lombar para drenagem liquórica.  
A pressão inicial do fluido espinhal era de 21 mmHg e foi drenado até 
a pressão de 15 mmHg. No dia seguinte, não houve melhora, sendo 
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então realizada ponte axilo-axilar (sob anestesia geral balanceada 
sem intercorrências). O cateter de drenagem liquórica foi retirado 
após 48 horas, sem intercorrências, com melhora gradual da paresia. 
DISCUSSÃO: O uso de próteses endoaórticas que se sobrepõem às 
artérias intercostais aumenta o risco de paraplegia e paraparesia 
pós-operatória. Apesar da manutenção perioperatória de PAM em 
90 mmHg, houve paraparesia que não se resolveu com a drenagem 
liquórica. Somente após realização do bypass axilo-axilar houve 
melhora gradual, possivelmente associada a aumento da pressão 
de perfusão medular. 
Referências 
Acher C, Acher CW, Marks E, Wynn M. Intraoperative neuroprotective interventions 
prevent spinal cord ischemia and injury in thoracic endovascular aortic repair. J Vasc 
Surg. 2016;63(6):1458–65.

Ortiz-Gómez JR, González-Solis FJ, Fernández-Alonso L, Bilbao JI. Reversal of acute 
paraplegia with cerebrospinal fluid drainage after endovascular thoracic aortic 
aneurysm repair. Anesthesiology. 2001;95(5):1288–9. 

670 – Anestesia para cirurgia de 
aneurismectomia de ventrículo esquerdo com 
a técnica de sanduíche
Autora: *Fernanda Miranda Selotto

Instituição: Hospital de Base (CET FAMERP)

INTRODUÇÃO: A doença de Chagas pode cursar com aneuris-
ma de ventrículo grave com alta morbimortalidade operatória.  
A pratica anestésica é desafiadora pelo potencial risco de arritmias, 
instabilidade hemodinâmica e sangramento perioperatórios. Há 
escassez de relatos e estudos anestésicos nesse tipo de cirurgia.
RELATO DE CASO: Mulher, 50 anos, 60 kg, com aneurisma de ventrí-
culo esquerdo com sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, 
NYHA IV, miocardiopatia chagásica, HAS, ex-tabagista de longa 
data e angina de peito, em uso regular de enalapril, amiodarona 
e enoxaparina. Cateterismo cardíaco sem lesões coronarianas 
graves. No ecocardiograma, foi identificado aneurisma apical 
de ventrículo esquerdo de grande tamanho, aproximadamente 
8 cm no maior eixo, comprometendo gravemente sua função. 
FE% (teich = 35). Também havia insuficiência mitral e tricúspide 
discreta. Foi programada cirurgia eletiva para correção de aneu-
rismectomia do ventrículo esquerdo pela técnica de sanduíche.  
A indução anestésica foi realizada com dexmedetomidina 1 mcg/Kg  
em 20 minutos, propofol 50 mg e rocurônio 70 mg, seguidos de 
intubação traqueal e ventilação sob pressão positiva. A manuten-
ção da anestesia foi realizada com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h  
e sevoflurano 0,5 a 1,0 CAM. Tempo de CEC: 58 minutos. Essa 
técnica anestésica proporcionou segurança e estabilidade he-
modinâmica, com boa analgesia no pós-operatório. A paciente 
foi extubada em UTI após 4 horas, sem intercorrências. A alta 
hospitalar ocorreu 7 dias após a cirurgia, com melhora importante 
da função ventricular esquerda constatada pelo ecocardiograma 
ambulatorial pós-operatório, e melhora dos sintomas clínicos da 
insuficiência cardíaca. DISCUSSÃO: A anestesia para cirurgia de 
aneurisma de ventrículo esquerdo é uma prática de desafio ao 
anestesiologista devido à instabilidade hemodinâmica do paciente 
cardiopata grave, principalmente durante a indução anestésica e 
no intraoperatório durante a saída de circulação extracorpórea. 
Na literatura, há pouco conteúdo para a anestesia desse tipo 
de cirurgia. Essa técnica utilizada apresentou boa estabilidade 
hemodinâmica e boas condições perioperatórias, sem necessi-
dade de uso de dispositivos de assistência circulatória ou outras 
repercussões importantes.
Referência
Prifti E, Bonacchi M, Baboci A, Giunti G, Veshti A, Demiraj A, Zeka M, Rruci E, Bejko E. 
Surgical treatment of post-infarction left ventricular pseudoaneurysm: Case series 
highlighting various surgical strategies. Ann Med Surg (Lond). 2017;16:44-51.

774 – Anestesia regional com bloqueio no 
plano eretor espinhal (ESP) no manejo da 
correção cirúrgica aberta do aneurisma 
toracoabdominal: relato de caso
Autores: *Gisele Gardin Gomes, Maylane Oliveira Magalhães, Ricardo 
Almeida de Azevedo, Hugo Eckener Dantas de Pereira Cardoso, José Ad-
mirço Lima Filho

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos 

INTRODUÇÃO: A correção cirúrgica por via aberta (CCA) do aneurisma 
de aorta toracoabdominal (AATA) é desafiadora para o anestesiolo-
gista. Para minimizar os riscos inerentes à abordagem, é crucial o 
entendimento da patologia (extensão, tempos cirúrgicos, órgãos e 
sistema envolvidos, e repercussões). Nesse cenário, é imprescindível 
assegurar adequado plano anestésico, concomitantemente à estabili-
dade hemodinâmica. Objetivamos reportar a viabilidade e eficácia do 
bloqueio no plano eretor espinhal (ESPB) como técnica de anestesia 
regional (AR) elegível neste contexto. RELATO DE CASO: P.S.A., 51 
anos, sexo masculino, 90 kg, ASA III, portador de hipertensão arterial 
sistêmica, ex-tabagista, AATA extenso, com dilatação progressiva 
(8,5 > 9,4 > 11,4 cm). Admitido para CCA de AATA. Monitorização 
multiparamétrica com cardioscopia, oximetria, pressão arterial média 
invasiva, medida de pressão intracraniana (PIC) contínua [cateter 
subaracnóideo-L3]. Venóclise com Jelco 14 G. Cateter venoso central 
em veia jugular interna e sorensen em veia subclávia, ambos à direita. 
Sob ansiólise, realizado ESPB à esquerda, guiado por ultrassonogra-
fia (USG), abordagem cefalocaudal em T5 (levobupivacaína 0,25%,  
35 mL). Indução venosa, após instilação oral de lidocaína, com fenta-
nila (200 mcg); cetamina 30 mg; rocurônio 50 mg; propofol 150 mg 
+ lidocaína/cetamina/magnésio (LKM 2/0,2/20 mg/kg/h). Intubação 
orotraqueal com tubo duplo lúmen. Manutenção com sevoflurano 
< 1 CAM. Programado clampeamento aórtico intermitente, pela in-
disponibilidade de CEC. Realizada toracofrenolaparotomia esquerda. 
Mantida hemodinamicamente estável durante o procedimento, que 
se prolongou por 7,5 horas, abortado em razão da irressecabilidade, 
por aderências significativas. Encaminhado à UTI, extubado no mesmo 
dia, sem queixas. Bloqueio analgésico por 15 horas. Controle álgico 
com cetamina (dose subanestésica), analgésico comum e opioide 
fraco (tramadol), sob demanda. Ao 1° dia de pós-operatório (DPO), 
aceitação da dieta oral. Alta da UTI no 2° DPO. DISCUSSÃO: Em cenários 
diversos, diante de grande estímulo álgico, a AR é parte relevante 
da estratégia multimodal. No caso em questão, a despeito da ampla 
extensão cirúrgica, as alterações hemodinâmicas intrínsecas, bem 
como da coagulação, inviabilizam técnicas de AR convencionais.  
O advento da USG na prática anestésica possibilitou novas abordagens 
de AR, garantindo maior segurança e minimização dos riscos. O ESPB, 
no contexto das cirurgias torácicas, equipara-se à peridural, sendo 
também elegível aos procedimentos abdominais. A abordagem em 
plano muscular assegura superioridade mediante o risco de coagu-
lopatia, além de conferir maior estabilidade hemodinâmica, uma 
vez que a dispersão do anestésico não alcança a cadeia simpática 
anterior. Evidenciamos, portanto, a factibilidade desse bloqueio para 
manejo anestésico nas laparotomias amplas. 
Referência 
Eng HC,  Ching KJ, Adhikary SD. How I do it: erector spinae block for rib fractures: the 
penn state health experience. Pittsburgh: ASRA; 2018.

775 – Uso de plasma Lyte e MUF em cirurgias 
de cardiopatia congênita em baixo peso
Autores: *Beatriz Macedo Barboza, Danielle Maia Holanda Dumaresq, 
Rômulo José de Lucena Castro Filho, Manoel Claudio Azevedo Patrocinio, 
Raimunda Selma Antero Sousa Onofre, Gotardo Duarte Dumaresq Filho

Instituição: Instituto Doutor José Frota-IJF
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INTRODUÇÃO: A maioria das crianças que nasce com cardiopatia 
congênita passará por uma intervenção cirúrgica ainda no período 
neonatal. Nessas cirurgias, a circulação extracorpórea (CEC) torna-se 
desafiadora para o anestesiologista, pois a imaturidade funcional 
dessas crianças, o baixo peso e as complicações técnicas instabilizam 
esse paciente. Assim, a CEC, em crianças com baixo peso, implica 
grandes repercussões metabólicas, devendo o anestesiologista 
otimizar a homeostase desses pacientes; podendo, por exemplo, 
adaptar a composição do perfusato ou prime e aperfeiçoar a ul-
trafiltração da CEC. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Observou-se o manejo 
anestésico de 5 pacientes pesando menos de 23 kg, submetidos à 
cirurgia cardíaca com CEC, uso de ultrafiltração modificada (MUF) 
e, como cristaloide da solução de perfusato, usado o plasma Lyte. 
A MUF ocorreu logo após a saída de CEC e antes de ser revertida 
a anticoagulação. Na solução de prime, foi utilizado plasma Lyte, 
em vez do prime clássico de soro fisiológico (SF) a 0,9%. Colheu-se 
gasometria antes de o paciente entrar em CEC e logo após a saída da 
CEC. Ao se comparar as gasometrias iniciais e finais de cada paciente, 
observou-se um padrão eletrolítico e acidobásico semelhante, com 
pouca necessidade de correção final de distúrbios hidreletrolíticos, 
ausência de acidose hiperclorêmica e maior estabilidade hemodi-
nâmica dos pacientes ao final da cirurgia. DISCUSSÃO: O objetivo  
primário da CEC é a manutenção da perfusão tecidual, porém 
essa modalidade leva à hemodiluição e à hipoviscosidade do 
sangue do paciente, com consequente hipotensão e possibilidade 
de disfunção orgânica em crianças de baixo peso. Na anestesia 
pediátrica,o uso da MUF é eficiente na diminuição da disfunção 
orgânica, pois possibilita a ultrafiltração apenas do sangue do 
paciente e dos hemocomponentes do prime, reduzindo a he-
modiluição. Aliado a isso, o uso de plasma Lyte na solução de 
perfusato, em substituição ao prime clássico com SF 0,9%, torna 
esse prime mais fisiológico, uma vez que, comparado com o SF 
0,9%, ele é iso-osmolar em relação ao plasma, possui menos sódio 
e cloro e possui acréscimo de potássio, bicarbonato e magnésio. 
Essa composição do plasma Lyte não está relacionada à acidose 
metabólica hiperclorêmica, nem ao aumento da lactatemia sérica, 
bem presentes ao se usar o SF 0,9%. Dessa forma, essa experiência 
piloto sugere maior estabilidade metabólica dos pacientes com 
a combinação de MUF mais prime de plasma Lyte comparado ao 
modelo clássico de CEC. 
Referências 
Maluf M, Mangia C, Bertuccez J, Catani R, Carvalho W, Carvalho A, et al. Estudo com-
parativo da ultrafiltração convencional e associação de ultrafiltração convencional 
e modificada na correção de cardiopatias congênitas com alto risco cirúrgico. Rev 
Bras Cir Cardiovasc. 1999;14(3):221-36. 

Matte GS. Priming the bypass circuit. In: Matte GS. Perfusion for congenital heart 
surgery: notes on cardiopulmonary bypass for a complex patient population. Boston: 
Wiley; 2015. Chapter 2, p. 27-32. 

799 – Anestesia para correção de cardiopatia 
congênita do tipo duplo arco aórtico
Autores: Bruno Ferreira Lima, Victor Matheus Condé de Oliveira, *Thais 
Kneipp Rodrigues Rompinelli, Marcello Fonseca Salgado Filho

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora

INTRODUÇÃO: O duplo arco aórtico é uma cardiopatia congênita 
com incidência abaixo de 0,2% ao ano. É decorrente de uma alteração 
na reabsorção dos 6 arcos aórticos embrionários e caracteriza-se pela 
persistência das partes direita e esquerda do 4º arco, formando um 
arco duplo em forma anel que pode produzir compressão ou obs-
trução esofágica e traqueal. Geralmente se manifesta nos primeiros 
anos de vida por estridor, infecções respiratórias recorrentes, apneia 
e tosse ladrante. Neste relato, destacamos a sua relevância na prática 
anestésica. RELATO DE CASO: L.S.C.L., 10 meses, sexo feminino, 10 kg, 
internada para investigação de infecções de vias aéreas de repetição, 

estridor, cianose e apneia. Foi realizada arteriografia que evidenciou 
a presença de duplo arco aórtico, sendo indicada a correção cirúr-
gica da cardiopatia. Ao chegar na sala cirúrgica, foi monitorizada 
com ECG, SpO2, PAI, EtCO2, analisador de gases e débito urinário. A 
indução anestésica foi realizada com sevoflurano e foram obtidos 
dois acessos venosos, um periférico 24 G e um central em jugular 
interna direita guiado por ultrassonografia (USG). Procedeu-se à 
administração de sufentanila e rocurônio na dose de 2 mg/kg e 
realizou-se IOT com tubo 4,0, sem intercorrências. A manutenção 
anestésica foi realizada com sevoflurano 3% e infusão contínua 
de dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/h). A analgesia foi eficaz com o 
uso de dipirona (30 mg/kg) associada a raquianestesia L4-L5 com 
morfina (70 mcg). A paciente manteve-se estável durante todo ato 
cirúrgico sem necessidade de drogas vasoativas, sendo extubada 
em sala e, então, encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
pediátrica. DISCUSSÃO: A correção cirúrgica precoce está indicada 
para prevenir ou limitar o desenvolvimento de traqueomalácia.  
O anestesiologista deve se atentar para a severidade da obstrução 
pré-operatória e o dano pulmonar crônico que podem dificultar a 
oxigenação e a ventilação. Deve-se discutir sobre a necessidade de 
oclusão dos vasos sanguíneos, o que pode influenciar a avaliação 
da perfusão através de meios clínicos, oximetria de pulso e PAI e se 
um membro em particular é mais apropriado para monitorização 
da pressão arterial. A PAI é geralmente necessária devido ao risco 
de hemorragia maciça e à necessidade de confirmar perfusão 
regional durante o clampeamento dos vasos. O acesso venoso 
central é usualmente obtido, especialmente se for necessário o 
clampeamento aórtico, uma vez que permite um controle farma-
cológico da pressão arterial com mais segurança. De forma geral, 
o estreitamento traqueal não impede a passagem do tubo venti-
latório, e a pressão positiva e a PEEP são suficientes para permitir 
a ventilação eficaz. A maioria dos pacientes toleram extubação 
precoce se analgesia adequada for promovida, sendo a do neuroeixo 
indicada por algumas instituições. Os resultados cirúrgicos em geral 
são satisfatórios, embora a traqueomalácia possa persistir até que 
haja o remodelamento do tecido traqueal. 
Referência 
Andropoulus DB. Anesthesia for congenital heart disease. 3 ed. Hoboken: Wiley; 2015.

859 – Manejo perioperatório em caso  
de ressecção de tumor neuroendócrino  
de mediastino: relato de caso
Autores: Osias de Magalhães, Patrícia Batista Matos, *Maria Emilia Rangel 
da Silva Lara, Maize Cordeiro de Melo, Amanda Mattos Rocha, Walkiria 
Wingester Vilas Boas

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: A abordagem anestésico-cirúrgica de portadores de 
tumores neuroendócrinos requer planejamento e monitorização 
especial, pelo risco de precipitar um colapso hemodinâmico pouco 
responsivo. Este relato objetiva apresentar o manejo perioperatório 
de um desses pacientes. RELATO DE CASO: W.M.M., 33 anos, com 
tumor neuroendócrino no mediastino, com extensão da fúrcula 
esternal até a carina. História pregressa de abordagem cirúrgica 
em 2013, quando apresentou crise carcinoide no pós-operatório. 
Realizou-se preparo com octreotida (100 mcg, SC, de 8/8 horas, 
por 2 semanas) e início de infusão contínua 12 horas antes do 
procedimento com dose de 50 mcg/h. Orientou-se manutenção 
por até 48 horas após o procedimento e aumento da dose para até 
200 mcg/h em caso de sinais de crise carcinoide, com bolus de 500 
a 1.000 mcg. Após admissão em sala cirúrgica, foi realizada punção 
de PIA em ARE e de AVC, em VSCD. Monitorização com monitor de 
débito cardíaco minimamente invasivo no intraoperatório. Optou-se 
por intubação acordado, com tubo duplo lúmen 35 F esquerdo, 
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e auxílio de broncofibroscópio, após sedação com remifentanila 
em BIC 0,2 mcg/kg/min e anestesia local com lidocaína spray, em 
função do risco de obstrução da via aérea. Depois de assegurada a 
via aérea, indução anestésica com propofol (2,5 mg/kg) e rocurônio 
(0,6 mg/kg). Mantida anestesia com remifentanila BIC e sevoflurano 
0,8 CAM. Realizada ressecção da massa tumoral, procedimento 
com duração de 2,5 horas, sem necessidade de auxílio de CEC. No 
período final da cirurgia, foi necessário aumento gradual da infusão 
de octreotida para até 200 mcg/h, devido a hipotensão e redução 
do débito cardíaco. Paciente transportado ao CTI intubado, em 
uso de infusão contínua de octreotida (200 mcg/h). DISCUSSÃO: 
Os tumores neuroendócrinos são capazes de secretar substância 
bioativas em resposta aos mais variados estímulos. Na maioria das 
vezes, em decorrência do lento crescimento tumoral e da rápida 
metabolização hepática das substâncias liberadas, os portadores 
desses tumores são assintomáticos. Em cerca de 25% dos casos, 
entretanto, podem estar presentes sintomas que caracterizam a 
chamada síndrome carcinoide, cujo espectro clínico inclui: rubor 
cutâneo, labilidade pressórica, broncoconstrição, diarreia e cardio-
patia. A manifestação mais grave – crise carcinoide – se apresenta 
como um colapso cardiovascular de difícil tratamento, sendo um 
grande desafio na abordagem anestésico-cirúrgica desses tumores. 
Análogos da somatostatina são capazes de diminuir a secreção tu-
moral e antagonizar a ação das substâncias liberadas, tornando-se 
grandes aliados no manejo pré-operatório desses pacientes.O uso 
do octreotida se mostrou eficaz na profilaxia da crise carcinoide. 
Foi possível a abordagem cirúrgica segura, com ressecção ampla 
da massa tumoral. 
Referência 
Mancuso K, Kaye AD, Boudreaux JP, Fox CJ, Lang P, Kalarickal PL, et al. Carcinoid syn-
drome and perioperative anesthetic considerations. J Clin Anesth. 2011;23(4):329–41. 

979 – Troca valvar em gestante no primeiro 
trimestre: relato de caso
Autores: Marcela Pereira de Souza Leite, *Gabriela Maria Mendonça Cha-
ves, Michaella Fernandes Alencar, Marina Cabral Flecha Roesberg, Valesca 
Costa Guedes Jacome, Renata da Cunha Ribeiro

Instituição: Hospital Vila da Serra

INTRODUÇÃO: A indicação de cirurgia cardíaca na gravidez é feita 
nos casos refratários ao tratamento clínico. O prognóstico fetal está 
relacionado com a vitalidade fetal prévia ao procedimento, ao tempo, 
à temperatura da circulação extracorpórea e à idade gestacional no 
momento da cirurgia. A escolha da anestesia é geralmente guiada 
por indicações maternas, sendo importante promover anestesia 
segura para a mãe, enquanto simultaneamente minimiza-se o 
risco de trabalho de parto e parto prematuros, comprometimento 
e perda fetal. RELATO DE CASO: K.O.C., 31 anos, sexo feminino, 
11 semanas de gestação. História de febre reumática na infância 
com realização de troca valvar há 5 anos (prótese biológica mitral) 
e hipotireoidismo em uso de levotiroxina. Admitida para retroca 
valvar com sintomas de dispneia e dor torácica. Ecocardiografia 
transtorácica evidenciando estenose mitral, ventrículo direito hi-
pocontrátil, PSAP 86 mmHg e FEVE 66%. Monitorizada com ECG, 
oximetria de pulso (SpO2), BIS e PIA, acessos venosos periférico e 
central, hemodinamicamente estável. Indução com propofol (140 
mg), lidocaína (80 mg), fentanila (250 mcg) e rocurônio (50 mg). 
Anestesia mantida com propofol em infusão contínua (TCI) e bolus 
de fentanila. Pressão arterial média (PAM) em torno de 70 mmHg, 
sendo necessários bolus de fenilefrina para manutenção. Em circu-
lação extracorpórea (CEC), anestesia mantida com sevoflurano 1 a 
1,5% e BIS 45 e temperatura média de 36oC. Gasometrias seriadas 
durante a CEC (93 minutos) sem alterações significativas, sendo ne-
cessárias correções de bicarbonato (140 mEq) e cálcio 10% (10 mL).  

Após desclampagem da aorta (73 minutos), milrinona em  
bolus e manutenção em infusão contínua. Paciente evoluiu com 
hipotensão (média 55-60), sendo suspensa a milrinona e corri-
gido o balanço hídrico. Encaminhada ao CTI com dobutamina  
5 mcg/kg/min, PAM 75 mmHg, intubada, hemodinamicamente 
estável. Extubação logo após admissão no CTI; descontinuada 
dobutamina. Realizado ultrassom transvaginal 24 horas após o 
procedimento evidenciando presença de saco gestacional com 
embrião medindo 28 mm e batimentos cardiofetais de 172 bpm. 
Alta do CTI para a enfermaria 2 dias do pós-operatório. DISCUSSÃO: 
Manutenção da perfusão uterina e adequada oxigenação materna 
preservam a oxigenação fetal e são de importância máxima para 
qualquer anestesia durante a gravidez. Efeitos teratogênicos dos 
anestésicos rotineiramente usados são provavelmente mínimos 
e ainda não foram conclusivamente demonstrados em humanos.  
O proprofol é lipofílico, tem baixo peso molecular e é rapidamente 
eliminado da circulação neonatal. A escolha pela anestesia venosa 
total e o uso de inalatório em baixas concentrações na CEC permiti-
ram o bom manejo anestésico-cirúrgico da paciente e a manutenção 
da vitalidade fetal intra e pós-operatória. 
Referência 
Vilas Boas WW, Lucena MR, Ribeiro RC. Anestesia para cirurgia não-obstétrica durante 
a gravidez. Rev Med de Minas Gerais. 2009;19(3 Suppl 1):70-9. 

1024 – Crise hemodinâmica em cirurgia 
robótica torácica por tumor neuroendócrino
Autores: Julia Maria Olsen, Luiz Guilherme Villares da Costa, *Jean 
Beltoso Sena

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

INTRODUÇÃO: Tumores neuroendócrinos correspondem a cerca de 
2,2% dos tumores pulmonares primários e normalmente têm apresen-
tação clínica semelhante à de outros tumores de pulmão. Derivam de 
células enterocromafins e podem conter grânulos neurossecretores 
com hormônios e aminas biogênicas. O estímulo anestésico ou cirúr-
gico pode precipitar liberação dessas substâncias com consequente 
crise hipo ou hipertensiva e possível colapso hemodinâmico. A seguir, 
é relatado um caso de intensa alteração hemodinâmica durante 
uma lobectomia robótica por nódulo pulmonar, posteriormente 
diagnosticado como tumor neuroendócrino de grande células do 
pulmão. RELATO DE CASO: Mulher, 69 anos, com nódulo de 2,3 cm 
no segmento posterior do lobo superior direito, com biópsia prévia 
compatível com adenocarcinoma, sem outras comorbidades. Foi 
feita lobectomia pulmonar superior direita robótica. Acesso peri-
férico 18G e CVC em jugular interna direita. Monitorização: ECG, PA 
invasiva, oximetria de pulso, BIS e temperatura. Técnica anestésica 
combinada: sedação (midazolam 2 mg e fentanila 50 mcg), bloqueio 
do eretor da espinha à direita (clonidina 150 mcg, dexametasona 
10 mg e ropivacaína 3,75% 30 mL) e anestesia geral (indução com 
propofol 120 mg, fentanila 100 mcg e rocurônio 70 mg, manuten-
ção com propofol e remifentanila TCI). Após insuflação com CO2, 
houve instabilidade hemodinâmica súbita, com hipertensão (PA 
máxima de 315/126 mmHg) e taquicardia (FC máxima de 125), sem 
alteração dos demais parâmetros (BIS 36, T 35,4 °C e Sao2 100%). 
A crise hemodinâmica durou aproximadamente 20 minutos e foi 
controlada com nitroprusseto de sódio e metoprolol. Permaneceu 
com fármaco vasoativo por 1 hora, com posterior normalização dos 
sinais vitais, sendo encaminhada à UTI extubada e sem fármaco va-
soativo. Anatomopatológico compatível com tumor neuroendócrino 
de grandes células. DISCUSSÃO: O planejamento para ressecção dos 
tumores neuroendócrinos tem como objetivo prevenir a liberação 
de mediadores bioativos. A técnica anestésica deve focar em estabi-
lidade, plano anestésico adequado e controle álgico. Acesso venoso 
calibroso e acesso central são importantes. A escolha de monitorização 
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nas cirurgias torácicas deve levar em conta a gravidade do caso, as 
possíveis complicações, o tempo cirúrgico, a experiência da equipe 
cirúrgica e o posicionamento. Na cirurgia robótica, a escolha deve 
considerar também a falta de acesso ao paciente. No caso apresen-
tado, não havia o diagnóstico prévio de tumor neuroendócrino. No 
entanto, a opção pela punção de um acesso venoso central e pela 
monitorização com PAI e a disponibilidade de fármacos vasoativos 
foram fundamentais para um bom desfecho.
Referência
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1056 – Anestesia para cirurgia de dissecção 
de aorta ascendente com utilização de parada 
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INTRODUÇÃO: A parada circulatória total (PCT) sob hipotermia 
profunda é uma técnica empregada em cirurgias cardíacas com-
plexas com envolvimento de grandes vasos, sobretudo aqueles 
que carregam alto potencial de sangramento no momento da 
confecção de anastomoses distais. É comumente empregada em 
cirurgias eletivas do arco aórtico, nas quais é impossível garantir a 
perfusão cerebral por meio do bypass cardiopulmonar. RELATO DE 
CASO: Paciente J.L.S., 38 anos, personal trainer, hipertenso controla-
do, assintomático e sem outras comorbidades; foi diagnosticado 
com dissecção de aorta ascendente, com envolvimento do arco e 
sem comprometimento do aparelho valvar aórtico ou do seio de 
Valsalva. Relatou diagnóstico em EcoTT de rotina, e havia corrido 
10 km no dia anterior ao exame, sem sintomas. Foi proposta a cor-
reção cirúrgica da dissecção com prótese de dácron sob hipotermia 
profunda e PCT durante a substituição do arco aórtico pela prótese. 
Realizou-se bloqueio do plano do eretor da espinha bilateral sob 
sedação e, em seguida, monitorização com Spo2 e PAI em ambos 
os membros superiores, BIS e ECG. Foi induzida anestesia geral 
com mínima repercussão hemodinâmica e passada sonda de EcoTE 
para estudo do coração. O procedimento cirúrgico aconteceu sem 
intercorrências antes, durante e após a CEC, e o tempo de PCT foi 
de 24 minutos à temperatura de 18 °C. O paciente não desenvolveu  
clínica de coagulopatia nem necessitou de hemoderivados;  
foram recuperados 500 mL de sangue pelo Cell Saver. Ao fim,  
foi encaminhado à UTI intubado, em VM e com bons parâmetros 
gasométricos, sedado com propofol e em uso de noradrenalina  
0,03 mcg/kg/min. DISCUSSÃO: Cirurgias com envolvimento do arco 
aórtico requerem parada circulatória durante a confecção da anasto-
mose distal e carregam o risco de dano neurológico devido à isque-
mia sistêmica ou à embolização de placas/debris ateroscleróticos. Nesse  
contexto, é necessário que se empreguem métodos de proteção 
cerebral, como a hipotermia profunda, associados ou não com a 
manutenção da perfusão cerebral – no caso em tela, utilizou-se 
perfusão cerebral seletiva por meio da canulação da artéria subclávia 
direita. As complicações mais comuns do emprego dessa técnica são 
a coagulopatia, a hiperglicemia, os distúrbios acidobásicos e a lesão 
de reperfusão durante o reaquecimento. O anestesiologista precisa 
estar familiarizado com todo o espectro clínico dessas manifestações 
e planejar o cuidado de forma a antever e agir precocemente para 
evitar desfechos insatisfatórios durante o manejo dessas compli-
cações. O uso de técnicas de perfusão cerebral seletiva durante a 
cessação do bypass cardiopulmonar (CEC) oferece segurança para 
tempos maiores de parada, menores repercussões neurológicas e 
instalação de hipotermia menos agressiva nesses pacientes.
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1061 – Anestesia para procedimento 
endoscópico em paciente portadora  
de cardiopatia congênita complexa  
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INTRODUÇÃO: Doenças cardíacas congênitas consistem em 
anomalias estruturais e funcionais do coração, presentes desde 
o nascimento. Os avanços na terapêutica clínica, bem como o 
aprimoramento de técnicas cirúrgicas corretivas e paliativas, 
permitem que, atualmente, um número significativo de crianças 
com cardiopatia congênita alcance a vida adulta. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo feminino, 31 anos, 70 kg, IMC 26,34, portadora 
de ICC classe funcional III/IV, secundária à cardiopatia congênita 
complexa: atresia de valvas tricúspide e pulmonar. Passado de 
cirurgia de Blalock-Taussig aos 3 meses de vida e shunt central 
tronco braquiocefálico-artéria pulmonar esquerda aos 23 anos. 
No momento, na fila de transplante cardíaco. Na ecocardiografia 
transtorácica e na angiotomografia: valva tricúspide hipoplásica 
(funcionalmente atrésica), com ampla comunicação interatrial 
e acentuada dilatação do átrio direito + valva pulmonar atrési-
ca, com septo interventricular íntegro, ventrículo direito hipo-
plásico e via de saída única do ventrículo esquerdo, através de 
tronco aórtico solitário, com FEVE 38%. Paciente admitida para 
colocação de balão intragástrico por via endoscópica, a fim de 
obter melhora da sintomatologia cardiovascular. Apresentando 
sinais de hipoxemia e baqueteamento digital, foi submetida à 
monitorização com cardioscópio, oxímetro de pulso e pressão 
arterial não invasiva. FC: 83 bpm, PA: 95/44 mmHg, FR: 29 ipm 
e SpO2: 71%. Tentou-se sedação consciente, após administração 
de 50 mcg de fentanila e spray de lidocaína 10%, uso tópico, sem 
sucesso. Aprofundada a sedação com 30 mg de cetamina e 80 mg 
de propofol. Procedimento concluído sem intercorrências, com 
SpO2 mínima 69%, FC 81-155 bpm e PAM mínima de 42 mmHg. 
Paciente encaminhada ao CRPA e, posteriormente, à unidade de 
internação. DISCUSSÃO: Os adultos portadores de cardiopatia 
congênita podem ser classificados em três grupos: os que nunca 
foram submetidos à correção cirúrgica; os que apenas realizaram 
cirurgia paliativa e aqueles submetidos à correção total do defeito. 
Ao longo da vida, cerca de 10 a 15% desses indivíduos neces-
sitará de alguma intervenção cirúrgica não cardíaca, com uma 
maior incidência de eventos adversos relacionados à anestesia. 
A complexidade das anomalias cardíacas, em conjunto com uma 
ampla variedade de procedimentos cirúrgicos, impossibilita o 
desenvolvimento de uma técnica anestésica única. Os principais 
cuidados relacionam-se à profilaxia da endocardite, prevenção 
de embolia gasosa, regulação da volemia e, principalmente, do 
fluxo e resistência sistêmico-pulmonar. CONCLUSÃO: O manejo 
anestésico de pacientes portadores de cardiopatia congênita 
é desafiador, e a literatura ainda não foi capaz de descrever os 
benefícios das diferentes técnicas anestésicas. É essencial que o 
anestesiologista seja capaz de compreender a fisiologia e os riscos 
associados às diferentes cardiopatias congênitas. 
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1080 – Bloqueio de nervos periféricos guiado 
por ultrassom em paciente duplamente 
antiagregado: relato de caso 
Autores: Roberta Ribeiro Brandão Caldas, *Irina Schelb Ezequiel, Larissa 
Christyne A. Borges de Mendonça, Silvio Marcos Lima dos Santos

Instituição: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió 

O uso de ultrassom para guiar a punção em bloqueios de nervos 
periféricos tem se tornado cada vez mais frequente. Com a me-
nor probabilidade de promover lesões vasculares, o ultrassom 
torna-se uma ferramenta interessante na realização de bloqueios 
periféricos. Ainda não há consenso na literatura sobre o uso da 
técnica em pacientes anticoagulados e/ou com antiagregantes 
plaquetários1. O objetivo foi relatar caso em que se realizou blo-
queios do nervo ciático e canal adutor guiados por ultrassom em 
paciente duplamente antiagregado. RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo masculino, 61 anos, ASA III por diabetes melito tipo 2, insu-
ficiência cardíaca de FE 30%, hipertensão pulmonar e doença de 
Chagas. Em uso de fluconazol (200 mg, 1x), clexane (40 mg, 1x), AAS  
(100 mg, 1x), clopidogrel (1x). Uso domiciliar de cislostazol, furo-
semida, espironolactona, insulina NPH e carvedilol. Nega alergias. 
Internado em enfermaria após amputação de hálux há 3 meses, 
com necessidade de angioplastia realizada após 1 mês. Intercorreu, 
durante o procedimento, com bradicardia e parada cardiorrespi-
ratória, que foi revertida. Retorna ao centro cirúrgico para realizar 
amputação transmetatársica. Realizado bloqueio do canal adutor 
com 10 mL de lidocaína com vasoconstritor a 2%, e do ciático, nível 
poplíteo, com 30 mL de bupivacaína 0,375%, ambos guiados por 
ultrassom. Procedimento cirúrgico transcorrido sem intercorrên-
cias sob sedação com 1,5 mg de midazolam e 20 mg de cetamina. 
Evoluiu com controle álgico adequado e sem déficit neurológico 
evidenciado, recebendo alta hospitalar após 24 horas. A anticoagu-
lação impõe certas restrições à aplicação das técnicas anestésicas 
regionais clássicas. Com o avanço dos equipamentos e métodos 
de ultrassom, hoje é possível identificar com alta precisão estrutu-
ras vasculares e neurais. Isso possibilita que a punção guiada por 
ultrassom seja mais precisa, tanto para atingir a área de interesse, 
como para minimizar os riscos de lesão vascular acidental2. Levan-
do-se em consideração os benefícios da ultrassonografia em guiar 
a punção de nervos periféricos, bem como algumas características 
de algumas vias para os bloqueios, como a profundidade e a pos-
sibilidade de compressão, alguns bloqueios periféricos podem vir 
a se tornar uma opção segura em pacientes com coagulopatias 
ou anticoagulados. São necessários mais estudos para comprovar 
a segurança da técnica para esses pacientes1.
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1122 – Anestesia para simpatectomia  
torácica do gânglio estrelado 
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INTRODUÇÃO: A denervação simpática cardíaca esquerda tem sido 
descrita como tratamento para síndrome do QT longo. A utilização 
de agentes simpatolíticos pode ter efeitos deletérios em pacientes 
que apresentam estado hemodinâmico comprometido, devido 
à diminuição do tônus adrenérgico, piorando o quadro clínico, 
principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca. A simpa-
tectomia torácica do gânglio estrelado evidencia, portanto, que 
a preservação de uma parte da função nervosa simpática resulta 
em benefícios clínicos à função ventricular sem efeitos deletérios 
paradoxais. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 47 anos, 
com história de vários episódios de síncope, sendo diagnosticada 
com síndrome do QT longo, em tratamento medicamentoso com 
antiarrítmicos em doses máximas. Após três anos de tratamento 
clínico, apresentou ao exame de Holter arritmia ventricular com-
plexa, sendo avaliada pelo arritmologista, que indicou a realização 
de simpatectomia torácica. A paciente na sala de cirurgia foi mo-
nitorizada com cardioscopia, oximetria de pulso, punção venosa 
em membro superior direito e pressão artérial média em artéria 
radial esquerda; após sedação com fentanila (50 mcg) e midazolam 
(3 mg), foram instaladas pás transcutâneas nas regiões anterior e 
posterior do tórax. A indução anestésica ocorreu com etomidato 
(20 mg), fentanila (250 mcg), rocurônio (50 mg) e lidocaína 2% 
(60 mg), seguida de intubação orotraqueal; a manutenção da 
anestesia foi realizada com remifentanila e propofol em infusão 
contínua. O procedimento transcorreu sem intercorrências e teve 
duração de 30 minutos, sendo realizada secção do gânglio estre-
lado esquerdo em seus 2/3 superiores. A paciente foi extubada e 
encaminhada à UTI sem intercorrências e recebeu alta no 3º dia 
de pós-operatório. DISCUSSÃO: A síndrome do QT longo é uma 
doença de origem genética, tendo sido descritas várias formas de 
apresentação. Quando se manifesta com síncopes, o tratamen-
to farmacológico está indicado e deve ter como base o uso de 
fármacos betabloqueadores. A denervação cirúrgica é indicada 
diante da recorrência da síncope, mesmo com a dose máxima de 
betabloqueadores. O procedimento de simpatectomia torácica 
impõe alguns cuidados ao médico anestesiologista, por se tratar 
de paciente com arritmias potencialmente letais e com grande 
possibilidade de parada cardíaca no intraoperatório; a implanta-
ção de pás de marcapasso transcutâneas, acopladas a desfibrila-
dor, e pressão arterial invasiva são necessárias nesses pacientes.  
A denervação cirúrgica é realizada pela ressecção parcial do gânglio 
cervicotorácico esquerdo, com preservação de sua porção cefálica, 
para evitar a ocorrência de síndrome de Claude Bernard-Horner 
como complicação cirúrgica. 
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INTRODUÇÃO: A indução da anestesia geral em sequência rápida 
(ISR) em pacientes com “estômago cheio” pode ter como resultado 
a regurgitação do conteúdo gástrico e aspiração pulmonar, sendo 
a proteção das vias aéreas considerada prática anestésica segura. 
Essa técnica é amplamente indicada nos casos de jejum incompleto, 
na obstetrícia e em situações com risco pronunciado de aspiração, 
pois se sabe que a aspiração é um dos principais contribuintes para 
morbidade e mortalidade, podendo levar a síndromes pulmonares 
graves. O principal objetivo é minimizar o tempo entre a perda de 
reflexos protetores das vias aéreas e a intubação traqueal, sendo 
desejável que os fármacos tenham rápido início e fim de ação. A 
técnica da ISR “tradicional” consiste no posicionamento do paciente, 
na pré-oxigenação, na injeção rápida de dose pré-determinada de 
hipnótico seguido de BNM de ação rápida, e aplicação de pressão 
cricoide, evitando ventilação com máscara facial antes de inserir o 
tubo orotraqueal. No entanto, com o surgimento de novos fármacos 
e equipamentos com o passar dos anos, tem-se uma ampla variabi-
lidade dessa técnica, impedindo a criação de um protocolo-padrão. 
A pressão cricoide, inclusive, é considerada prática controversa por 
alguns pesquisadores. Diante dessa variedade de utilização de técni-
cas, despertou-se o interesse em avaliar a execução de técnica de ISR 
dos anestesiologistas do Hospital de Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena (HEETSHL), um hospital de trauma do Estado da 
Paraíba, bem como sugerir a implantação de um protocolo padro-
nizado entre os anestesiologistas desse hospital. Após a aprovação 
do comitê de ética em pesquisa, foi feito um estudo observacional, 
descritivo e transversal, aplicando um questionário estruturado com 
alguns pontos fundamentais da ISR com 36 anestesiologistas desse 
serviço. Todos declararam sempre realizar pré-oxigenação e admi-
nistrar opioide e hipnótico, e apenas 1 participante não utiliza BNM. 
A técnica de escolha da pré-oxigenação foi a respiração profunda 
(47,2%), com circuito KT-5 (75%). Em relação ao fluxo de gases frescos, 
a preferência é de mais de 8 L/min (30,6%). A fração de O2 de 100% 
foi escolhida por 94,4%. A maioria utiliza fentanila (55,6%), propofol 
(86%) e succinilcolina (83,3%) como fármacos de escolha. Oitenta e 
seis por cento dos participantes utilizam a manobra cricoide. Falhas de 
intubação orotraqueal (IOT) já ocorreram com 78% dos participantes 
e 75% já presenciaram pelo menos 1 episódio de regurgitação. Diante 
de IOT difícil e inesperada, 80,6% solicitam dispositivo bougie. Após 
a coleta de dados, foi realizada a sistematização das informações 
com composição de gráficos e tabelas por meio do Excel. Dos 36 
participantes, 77,8% são do sexo masculino e 22,2% do sexo feminino.  
O tempo de trabalho na área variou de 4 a 40 anos; 72,2% tinham 
até 10 anos de atuação e 27,8% mais de 10 anos.
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INTRODUÇÃO: A parada cardiorrespiratória (PCR) durante anestesia 
tem incidência de 1 a 40 para cada 10 mil procedimentos cirúrgicos, 
e apresenta mortalidade de 70% em 30 dias. Em geral, durante o 
ato anestésico-cirúrgico, a PCR pode ser precedida de hipotensão  
e/ou bradiarritmias. O pronto diagnóstico e as manobras adequadas 
podem diminuir a morbidade e a mortalidade desses pacientes. 

RELATO DO CASO: Mulher, 46 anos, sobrepeso, hipertensa não con-
trolada em uso de losartana 100 mg/dia e hidrocloratiazida 25 mg/dia;  
eletrocardiograma e exames laboratoriais normais. Foi agendada 
para histerectomia total abdominal por miomatose. Após, foi mo-
nitorizada com cardioscópio, oxímetro, PNI e diurese. Foi realizada 
punção subaracnóidea e empregadas bupivacaína hiperbárica 18 mg, 
fentanila 20 mcg, morfina 90 mcg. Foi feito bloqueio sensitivo em T6. 
Após 40 minutos, durante a manobra de tração uterina, a paciente 
apresentou bradicardia abrupta e culminou com PCR em assistolia. 
Foram iniciadas manobra cardíaca externa (MCE), administração 
de adrenalina 1 mg IV seguida de IOT e instalação de capnógrafo. 
Manteve-se a MCE, e, ao não haver retorno dos batimentos, após 2 
minutos foi repetida a adrenalina na mesma dose e a MCE quando 
houve reversão da PCR em taquicardia sinusal. Houve aumento 
progressivo da capnometria (28-32 mmHg). Após 30 minutos, a 
paciente esboçou movimento dos membros superiores, mas, como 
não obedecia ao comando verbal, optou-se por manter com tempe-
ratura corporal abaixo de 36 °C e sedação com midazolam 2,4-6 mg/h 
e fentanila em bólus de 150 mcg. Permaneceu em sala de cirurgia 
por 4 horas estável hemodinamicamente (PA 150/90 mmHg, PCO2 
variando entre 32-35, temperatura axilar sempre abaixo de 36 °C em 
ventilação controlada mecânica ciclada a volume [PEEP 5 cmH2O, 
FR 8-10, VC 360 mL]) aguardando ser transferida para UTI em outro 
hospital. Às 15 h 30 min, foi admitida na UTI e a gasometria identificou 
acidose respiratória. Corrigiram-se os parâmetros respiratórios, e o 
modo foi modificado para PSV. Apresentou agitação psicomotora; 
foi administrado haldol IM e iniciada dexmedetomidina em infu-
são contínua. Às 22 h 30 min, a paciente extubou-se, e optou-se 
por observar. Estava consciente e orientada, apresentando apenas 
amnésia retrógrada referente ao dia da internação. No segundo dia 
PO, o parecer neurológico foi normal; recebeu alta da UTI com novo 
eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma normais. Consciente e 
orientada, recebeu alta hospitalar no sexto dia PO. DISCUSSÃO: Neste 
caso, o diagnóstico precoce associado à conduta adequada pôde 
proporcionar recuperação rápida. Uma evolução favorável trouxe a 
lição de que uma equipe atualizada e uníssona pode ser responsável 
por desfecho favorável em PCR perioperatória.
REFERENCIA
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Parada cardíaca perioperatória: uma análise evolutiva da incidência de parada 
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705 – As dificuldades da anestesia  
em obesos no trauma
Autores: *Bruna Ribeiro Clement Fajardo, Ananda dos Santos Mota, Vinicius 
Montez Vianna, Adriana Vaz Oliveira Freitas, Maria Clara Hissa Monteiro, 
Michelle Guerra Sá

Instituição: Hospital Municipal Souza Aguiar

INTRODUÇÃO: 
A prevalência de obesidade no mundo está aumentando e, no 
Brasil, já é endêmica. A abordagem do paciente obeso é um desafio 
na anestesiologia pela associação com comorbidades, via aérea, 
ventilação, mobilidade e posicionamento difíceis e requer conheci-
mento e avaliação prévia para a prevenção de complicações, o que é 
perdido no contexto da urgência. RELATO: Paciente J.M.C., homem, 
44 anos, obeso mórbido (IMC 51,9 kg/m2); foi submetido a uma 
cirurgia bariátrica há 15 anos, atendido em hospital de referência 
em trauma com diagnóstico de pneumoperitônio, necessitando de 
abordagem cirúrgica de urgência. Foi recebido no centro cirúrgico 
em maca de transporte adequada, dorso elevado 30°, suporte de 
oxigênio em máscara de Hudson, dispneico, orientado, com queixa 
álgica abdominal. O hospital, apesar de tratar-se de emergência de 
grande porte em centro urbano, não possui suporte para grandes 
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obesos. Pela necessidade da abordagem de urgência e pela dificul-
dade de mobilização, foi realizada punção venosa profunda, indução 
anestésica e cirurgia na maca de transporte, dificultando ambos os 
atos. Foi submetido à intubação acordado com posicionamento em 
rampa com múltiplos campos como coxins. O paciente apresentou-
-se instável durante ato cirúrgico e não foi possível a extubação no 
POI. DISCUSSÃO: Com o advento da cirurgia bariátrica, houve uma 
mudança importante no atendimento ao paciente obeso que precisa 
ser submetido à anestesia. Porém, a anestesia torna-se um desafio 
no contexto da urgência em hospitais essencialmente voltados ao 
trauma que ainda não foram inseridos no contexto do grande obeso. 
Não há tempo hábil para o preparo do paciente e nem estrutura 
hospitalar para recebê-lo. Deve-se avaliar comorbidades frequentes 
como hipertensão, doenças cardiovasculares, refluxo gastresofágico 
e apneia do sono. Além disso, é necessário que o hospital conte 
com infraestrutura adequada, como mesas largas que suportem o 
sobrepeso, monitorização, coxins adequados para posicionamento 
e dispositivos de via aérea difícil. CONCLUSÃO: As implicações da 
obesidade mórbida podem ser dramáticas. Pacientes obesos são 
mais propensos a complicações durante a anestesia. Assim, uma boa 
avaliação de condições pré-operatórias e antecipação de problemas 
é fundamental. Isso se perde no contexto da grande emergência 
em um hospital de trauma que não realiza cirurgias bariátricas. Na 
cirurgia de urgência, o paciente não é submetido à avaliação pré-
-anestésica, e, na maioria das vezes, o serviço não oferece estrutura 
fundamental especialmente relacionada ao posicionamento e à 
prevenção de lesões, à monitorização e ao manejo de via aérea.
Referências
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873 – Trauma torácico com ruptura  
de brônquio-fonte: relato de caso
Autores: Orlando Guedes Andrade Filho, Anastácio de Jesus Pereira, Ana 
Paula Lima Ribeiro, *Thiago Waiandt Santos, José de Souza Andrade Neto, 
Thiago Silveira do Carmo

Instituição: Hospital Geral de Vitória da Conquista

INTRODUÇÃO: A lesão brônquica completa é uma condição gra-
ve que acomete menos de 1% dos pacientes vítimas de trauma 
torácico.¹ A ventilação inadequada contribui para elevada mor-
talidade; assim, a intubação seletiva se apresenta como conduta 
indispensável à manutenção da vida.¹ RELATO DE CASO: Mulher, 
32 anos, vítima de trauma com motocicleta, admitida com clínica 
de pneumotórax hipertensivo em pulmão direito. Após drenagem, 
a TC evidenciou volumoso pneumotórax e confirmou suspeita 
de fístula broncopleural. Evoluiu com persistência da hipoxemia, 
enfisema subcutâneo e hemoptise maciça. Decidiu-se por intu-
bação orotraqueal seletiva com tubo de duplo lúmen nº 37 para 
ventilação monopulmonar (volume corrente guiado para uma 
driving pressure < 15, FR 16, PEEP 5 e Fio2 40-60%). Foi submetida, 
no dia posterior, à anestesia geral balanceada para toracotomia, 
que evidenciou lesão completa de brônquio-fonte direito. Foi 
realizada rafia da lesão, e o ato anestésico-cirúrgico ocorreu sem 
intercorrências. Após o término da cirurgia, foi extubada no centro 
cirúrgico e encaminhada à UTI. Recebeu alta hospitalar em 10 
dias. DISCUSSÃO: Neste caso, a intubação seletiva foi conduta 
indispensável, pois, além de garantir a ventilação adequada do 
pulmão não lesionado, ainda o protegeu contra contaminação 
por sangue. Os trabalhos atuais relacionam o driving pressure como 
parâmetro ventilatório mais importante na prevenção da lesão 
pulmonar induzida pelo ventilador. Ensaio clínico randomizado re-

cente comparou a estratégia protetora convencional com a guiada 
por driving pressure em anestesia com ventilação monopulmonar 
para toracotomias e evidenciou menor incidência de complica-
ções pulmonares pós-operatórias.² Na paciente deste estudo, 
o volume corrente não foi determinado de acordo com o peso 
ideal do paciente, mas sim guiado para obter uma driving pressure 
menor do que 15, às custas de uma hipercapnia permissiva que 
garantiu proteção ao pulmão sadio. Assim, as condutas anestésicas 
determinaram um prognóstico favorável à paciente.
Referências
1. Bansal T, Hooda S. Anaesthetic management of tracheal tear. Cumhuriyet Medical 
Journal, 2012; 34(2):242-6 . 

2. Park M, Ahn HJ, Kim JA, Yang M, Heo BY, Choi JW, et al. Driving pressure during 
Thoracic surgery: a randomized clinical trial. Anesthesiology. 2019;130(3):385-92.

1066 – Uso de oxigenação por membrana 
extracorpórea e balão intra-aórtico em  
parada cardiorrespiratória pós-infarto  
agudo do miocárdio
Autores: Luiz Guilherme Villares da Costa, Carlos Serrano Jr., Carlos Augusto 
Homem de Magalhães Campos, *Arthur Oliveira Facchini, Júlia Koerich de 
Souza, Fábio de Vasconcelos Papa

Instituição: Hospital Israelita Albert Einsten

INTRODUÇÃO: Choque cardiogênico e parada cardiorrespiratória 
(PCR) são complicações do infarto agudo do miocárdio (IAM), com 
alta mortalidade. A fim de aumentar a sobrevida, tem-se estudado o 
uso precoce de suporte circulatório mecânico, como balão intra-a-
órtico (BIA) e oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO, do 
inglês extracorporeal membrane oxygenation), em casos de disfunção 
refratária. RELATO DE CASO: Paciente V.H.S.A., mulher, 69 anos, 
dislipidêmica e tabagista, procura emergência com dor torácica 
típica, em estado geral regular, PA 79/50 mmHg, FC 56 bpm, SaO2 
97%. Foi diagnosticado IAM de parede inferior; a paciente foi 
medicada com ácido acetilsalicílico 300 mg, ticagrelor 180 mg e 
morfina 2 mg, e encaminhada à angioplastia com implante de dois 
stents farmacológicos por obstrução completa da coronária direita. 
Durante o procedimento, houve bradicardia irresponsiva à atropina 
e bloqueio atrioventricular total, sendo necessária passagem de 
marca-passo transvenoso. Evoluiu com choque cardiogênico e 
PCR em fibrilação ventricular. Iniciou-se reanimação e intubação 
orotraqueal. Houve episódios intermitentes de PCR com total de 
25 desfibrilações. Devido à instabilidade hemodinâmica, optou-se 
por passagem de BIA e de ECMO venoarterial. A paciente foi enca-
minhada à UTI, estável hemodinamicamente em uso de fármacos 
vasoativos, BIA e ECMO. Após 2 dias, demonstrou recuperação, 
com redução gradativa de fármacos, ECO com FE 65%, PSAP  
29 mmHg e disfunção moderada de ventrículo direito, possibili-
tando a retirada da ECMO e, após, do BIA. Em segundo tempo, foi 
realizada nova angioplastia de artéria descendente anterior e ramo 
diagonal com implante de dois stents farmacológicos. Recebeu 
alta em bom estado geral e terapia medicamentosa otimizada. 
DISCUSSÃO: A revascularização precoce diminuiu a mortalidade; 
porém, o choque cardiogênico mantém-se como principal causa de 
morte no IAM. Pacientes graves e refratários podem beneficiar-se 
de dispositivos para assistência circulatória mecânica. A ECMO é  
capaz de garantir perfusão tecidual e oxigenação; no entanto, 
seu uso era limitado por complicações, como isquemia de mem-
bros inferiores. Atualmente, a inserção percutânea possibilitou 
redução de complicações e ampliou seu uso como ponte para 
recuperação. Estudo recente revela aumento de 13% na sobrevida 
em 30 dias em casos de PCR.1 Evidências indicam que BIA usado 
isoladamente não altera mortalidade no choque cardiogênico 
pós-IAM, porém, é útil quando associado à ECMO, para reduzir 
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sobrecarga do ventrículo esquerdo.2 Esses dispositivos, apesar de 
úteis, ainda estão pouco disponíveis na prática médica. Portanto, 
são necessários mais estudos que definam suas indicações precisas 
e riscos relacionados.
Referências
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1147 – Impacto da implementação 
do protocolo de onda vermelha na 
morbimortalidade de pacientes vítimas  
de choque hemorrágico segundo o turno  
de atendimento
Autores: *Antonio Alberto Albuquerque, Andre Gusmão Cunha, Geovaldo 
Barreto Correia Junior, Gervásio Batista Campos, Liana Maria Torres de 
Araújo Azi, Luciano Santos Garrido

Instituição: Hospital Universitário Professor Edgar Santos (UFBA)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O trauma é uma pandemia global, 
sendo considerado a maior causa de morte em pessoas com me-
nos de 44 anos. O rápido atendimento é essencial para melhorar 
o desfecho. A fim de abreviar o tempo e otimizar o atendimen-
to a pacientes hemorrágicos vítimas de trauma, foi instituído o 
protocolo de onda vermelha, visando facilitar a comunicação 
entre as equipes de emergência e cirúrgica. O estudo tem por 
objetivo avaliar o impacto da implantação do protocolo de onda 
vermelha na morbimortalidade de pacientes hemorrágicos vítimas 
de trauma atendidos em um hospital terciário em Salvador, no 
Estado da Bahia, bem como seu impacto relacionado ao turno de 
atendimento, comparando com dados anteriores à implantação do 
protocolo. MÉTODO: Trata-se de um estudo de coorte prospectivo 
com coleta retrospectiva, de caráter observacional, com indivídu-
os em choque secundário a trauma atendidos no período entre 
agosto de 2014 e setembro de 2016. É utilizado, como ponto de 
corte entre as populações, o início do protocolo de onda verme-
lha. Os dados foram obtidos por meio de prontuários eletrônicos. 
Foram analisadas as seguintes variáveis: gênero, dados clínicos 
da admissão, tipo de trauma, uso de hemoderivados, gasometria 
arterial e desfecho intra-hospitalar. RESULTADO: Compõem a 
amostra 87 pacientes, sendo 77 do sexo masculino. Do total, 58 
foram atendidos pelo protocolo de onda vermelha. Ao comparar os 
pacientes atendidos pelo protocolo de onda vermelha em relação 
aos atendidos antes da implantação do protocolo, observamos 
diferenças nas seguintes variáveis: lactato da admissão (4,7 [3,1-7,3] 
vs. 3,8 [1,8-5,8]; p ≤ 0,001); uso de crioprecipitado (4,0 [2,0-5,0] vs. 
1,0 [1,0-1,0]; p ≤ 0,001); uso de plasma (7,0 [7,0-7,8] vs. 1,0 [1,0-
3,0]; p ≤ 0,001). Na análise das variáveis em comparação entre os 
turnos de atendimento, não foi constatada nenhuma diferença 
de morbimortalidade. Os principais mecanismos de trauma foram 
perfuração por arma de fogo (67%) e perfuração por arma branca 
(12%). Não houve diferenças na mortalidade entre os períodos, 
possivelmente pelo pequeno tamanho da amostra. CONCLU-
SÃO: Embora não tenha sido observada diferença significativa na 
mortalidade, o menor lactato admissional no centro cirúrgico e a 
menor transfusão de hemocomponentes após o protocolo podem 
refletir menor morbidade associada à transfusão e hiperlactate-
mia. Estudos anteriores na mesma instituição demonstram maior 
mortalidade no período noturno, o que não foi observado neste 
estudo, podendo estar relacionado com maior uniformidade no 
atendimento após implantação do protocolo.

Referências
Romeo AC, Cunha AG, Filho OS, Oliveira V, Moura T, Motta J, et al. Red wave: 
improving care to severe trauma victims. Panam J Trauma Crit Care Emerg Surg. 
2017;6(3):1-3. 

Cannon JW. Hemorrhagic shock. N. Engl. J. Med. 2018; 378(4):370–9.

ANESTESIA EM GERIATRIA

85 – Comparação entre desfechos antes 
e após a introdução de um protocolo de 
atendimento a idosos com fratura proximal  
de fêmur: estudo caso-controle
Autores: Jorge Hamilton Soares Garcia, Adilson José Dal Mago, Gustavo 
Luchi Boos, Marcos Lazaro Loureiro, Rodrigo Nolasco de Souza, *Matheus 
Nilton Bernardi do Prado

Instituição: Hospital Governador Celso Ramos, Florianópolis, SC

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Devido à alta mortalidade e à com-
plexidade dos idosos com fratura de fêmur, abordagens têm sido 
colocadas em prática com o objetivo de otimizar o manejo perio-
peratório desses pacientes. O objetivo deste estudo foi comparar 
o antes e o depois da aplicação de um protocolo no manejo do 
idoso com fratura de fêmur. Nossa hipótese é de que a aplicação 
de um protocolo resultará em um menor tempo de internação e 
eventos adversos. MÉTODO: Este é um estudo observacional do tipo 
caso-controle, no qual o grupo-controle consiste em uma coorte 
de 165 pacientes idosos analisada retrospectivamente, que foram 
internados com diagnóstico de fratura proximal de fêmur no perí-
odo de janeiro de 2012 a dezembro de 2015. O grupo de interesse 
consiste em 61 pacientes com o mesmo diagnóstico e que foram 
atendidos no período de maio a dezembro de 2018, analisados 
de forma prospectiva. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética 
e pesquisa. RESULTADOS: Preencheram os critérios de inclusão 
226 pacientes, 165 no grupo-controle e 61 no grupo de interesse.  
A média de idade foi de 79,63 (± 9,67) no grupo-controle e de 79,25 
(± 10,07) no grupo de interesse. Quanto ao período de internação 
(em dias), o grupo-controle foi de 13,7 (± 12,25), tempo entre in-
ternação e cirurgia de 6,34 (± 5,59) e tempo entre cirurgia e alta 
de 6,36 (± 10,26). O grupo de interesse teve tempo de internação 
de 4,64 (± 3,82), tempo entre internação e cirurgia de 1,39 (± 1,26) 
e tempo entre cirurgia e alta de 2,25 (± 3,39) dias. Pacientes do 
grupo de interesse tiveram redução de 97,1% na chance de per-
manecer internados por mais de 5 dias (RC 0,029; IC 95% 0,01-0,07); 
redução de 95,2% na chance de aguardar mais de 48 horas para a 
cirurgia (RC 0,048; IC 95% 0,02-0,12); redução de 93,3% na chance 
de aguardar por mais de 48 horas para a alta hospitalar (RC 0,067;  
IC 95% 0,03-0,16). Na variável internação em UTI, o grupo de in-
teresse teve redução de 92% na chance de internação em relação 
ao grupo-controle (RC 0,08; IC 95% 0,01-0,59). CONCLUSÃO: Este 
estudo demonstrou que o atendimento a idosos com fratura de 
fêmur, de acordo com um protocolo de atendimento multidiscipli-
nar, resultou em menor tempo de internação, tratamento cirúrgico 
ágil, alta hospitalar mais precoce e menor exigência de leitos de 
UTI quando comparado ao atendimento não padronizado prestado 
anteriormente à introdução do protocolo.
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122 – Bloqueio supraorbitário,  
supratroclear e zigomático para  
ressecção de tumor de pele em  
paciente muito idosa: relato de caso
Autores: *Cilas Pereira Machado Junior, Renato Sena Fusari, Túlio Antônio 
Martarello Gonçalves, Múcio Paranhos de Abreu, Aline Arana Fernandes, 
Guilherme José Souza de Oliveira

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

INTRODUÇÃO: Os bloqueios da face são de fácil execução e têm 
boa efetividade. Eles proporcionam analgesia suficiente para 
realização de ressecção de tumores de pele, blefaroplastias e 
suturas ocasionadas por ferimentos cortocontusos. O objetivo 
deste relato é mostrar a eficácia dos bloqueios de face realizados 
em paciente idoso submetido à ressecção de tumor de pele. 
RELATO DE CASO: Mulher, 99 anos, 40 kg, lúcida, estado físico 
ASA II; foi submetida à resseção de um tumor grande na região 
frontal esquerda. A técnica anestésica utilizada foi venopunção 
com cateter 22G, seguida de sedação com 10 mcg de fentani-
la por via intravenosa, monitorização habitual e colocação de 
cateter de O2 2 L/min. Após a realização da assepsia da região 
periorbitária esquerda, foram realizados os bloqueios do nervo 
supraorbitário (3 mL), do nervo supratroclear na região medial 
da incisura orbitária superior esquerda e bloqueio do nervo zigo-
mático esquerdo (2 mL). A solução de anestésico local utilizado 
foi lidocaína a 2% com vasoconstritor. Após a realização dos 
bloqueios, a área onde estava localizado o tumor foi palpada e 
a paciente foi questionada quanto à diferença de sensibilidade. 
A paciente relatou ausência de dor na área tumoral. Ela foi man-
tida sob sedação leve, consciente e em ventilação espontânea 
com valores hemodinâmicos adequados. A cirurgia durou 70 
minutos. Em seguida, a paciente foi encaminhada para a SRPA, 
com oxigênio e monitorização, e recebeu alta para a enfermaria 
após 45 minutos, sem intercorrências. DISCUSSÃO: Os pacientes 
idosos têm maior chance de apresentar eventos adversos, como 
a disfunção cognitiva. A anestesia regional é uma excelente alter-
nativa para essa população. Os bloqueios realizados na face são 
de execução fácil, utilizam baixos volumes e têm boa eficácia. No 
caso relatado, os bloqueios dos nervos supraorbitário, supratro-
clear e zigomático proporcionaram analgesia suficiente para a 
realização da ressecção de massa tumoral grande localizada na 
região anterior da face da paciente, sem que fosse necessária a 
realização de anestesia geral, sedação excessiva ou infiltração de 
grandes volumes de solução de anestésico local.
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819 – Despertar prolongado após  
anestesia geral em paciente idosa
Autores: *Fagner Dantas de Jesus, Joelma Naide do Nascimento, Mayra 
Souza Chagas, Ivana Maria Machado, Fabricio Dias Antunes

Instituição: Universidade Federal de Sergipe

INTRODUÇÃO: O despertar anestésico tardio ainda é um dos maiores 
desafios que envolvem anestesiologistas, que, hoje, preferem fazer 
uso de fármacos de mais rápida metabolização visando diminuir 
esse risco.1,2 RELATO DE CASO: Paciente R.F.S., 73 anos, doença de 
Alzheimer em estágio inicial, negava outras doenças crônicas. Dor 
em hipocôndrio direito há cerca de 6 meses; realizou USGAT, que 

evidenciou nódulo em vesícula biliar + colelitíase, além de imagem 
anecoica sólida em 3º segmento hepático. A cirurgia proposta seria 
videocolecistectomia. Apresentava exames sem alterações. Foi, 
então, encaminhada ao CC e submetida à monitorização-padrão. 
Foi realizada sedação com midazolam 1,5 mg; com a paciente 
sentada, foi realizada punção peridural (T12-L1), com agulha Tuohy 
18, Dogliotti +, sem presença de LCR. Foi injetada solução-teste 
com 5 mL de lidocaína com vaso a 2% + 1 mg de morfina; em 
seguida, foi  passado cateter de peridural sem intercorrências. 
Foi induzida com fentanila 100 mcg + propofol 100 mg + lidoca-
ína 40 mg + succinilcolina 40 mg; IOT 7,5, capnografia positiva.  
A manutenção anestésica foi feita com sevoflurano + remifenta-
nila + cisatracúrio em bólus intermitente. O procedimento durou  
4 horas; houve, nesse período, 3 picos hipotensivos com PAM 
< 55 mmHg, sendo corrigidos com efedrina. Ao fim, a paciente 
foi descurarizada e extubada com bom drive ventilatório, porém 
encontrava-se arresponsiva (Glasgow 9), sendo encaminhada para 
sala de recuperação anestésica, onde permaneceu por mais 3 horas. 
Manteve-se estável, porém ainda não contactuava. Optou-se por 
encaminhar a paciente à UTI. Nesse local, foi administrado fluma-
zenil 0,5 mg sem melhora do quadro clínico. Foram realizados, 
ainda, TC de crânio + eletrocardiograma + bioquímica sanguínea, 
sem alterações. Após 24 horas na UTI, a paciente apresentou crise 
convulsiva tônico-clônica generalizada. Foram administrados 10 
mg de diazepam com rebaixamento para Glasgow 6, e realizada 
nova IOT. Neste momento, a paciente apresentou hipotensão 
persistente, e necessitou de fármaco vasoativo (noradrenalina). 
Foi solicitada nova TC de crânio, que outra vez não demonstrou 
alteração aguda. Após 48 horas, a paciente foi desmamada do 
fármaco vasoativo e da sedação, e, no terceiro dia PO, a paciente 
despertou, foi extubada – consciente, em Glasgow 15 –, sendo 
encaminhada para a enfermaria, onde recebeu alta no sexto dia 
PO. DISCUSSÃO: A principal hipótese aventada pela equipe foi 
de evento isquêmico cerebral intraoperatório. Como hipóteses 
secundárias, entram estado hipoativo em idoso após anestesia 
geral e intoxicação por morfina em uma possível punção inad-
vertida de dura-máter.
Referências
1. Misal US, Joshi SA, Shaikh MM. Delayed recovery from anesthesia: A postgraduate 
educational review. Anesth Essays Res. 2016;10(2):164-72. 

2. Rhona C F, Sinclair B, Faliero R J. Delayed recovery of consciousness after anaes-
thesia. BJA CEPD. 2006;6(3):114-8.

1188 – Prevalência de fragilidade em  
idosos em hospital universitário submetidos  
a cirurgias eletivas e sua utilidade na 
avaliação pré-operatória
Autores: *Jennifer Liste, Camila Sá, Maria Clara M. de S. Victor, Glauber 
Gouvêa, Leonel Pereira, Giselle Carvalho de Sousa, Jennifer Liste Domingues

Instituição: UFRJ

TIPO DE ESTUDO: Estudo transversal envolvendo idosos em hos-
pital universitário submetidos a cirurgias eletivas. JUSTIFICATIVA: 
A fragilidade é um estado multidimensional, relacionado à idade. 
Ocorre pela diminuição da reserva fisiológica, resultando em menor 
resiliência, perda da capacidade adaptativa e maior vulnerabilidade 
a estressores, com desfechos pós-operatórios adversos.1 Saber a real 
prevalência em ambiente hospitalar permite o direcionamento do 
preparo multidisciplinar pré-operatório, com potencial de melhorar 
o desfecho perioperatório e diminuir custos. OBJETIVO: Definir a 
prevalência e as características da população idosa submetida a 
cirurgias em um hospital universitário pelo emprego da escala de 
Edmonton, após verificar a sua aplicabilidade. MÉTODO: Seleção de 
pacientes idosos (≥ 65 anos) internados eletivamente, no Hospital 
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Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e aplicada a escala de Edmonton, 
realizada à beira do leito na véspera do procedimento cirúrgico. 
Pacientes incapazes de responder ou completar o questionário 
foram excluídos. RESULTADO: Foram analisados 143 pacientes 
com idade acima de de 65 anos (idade mediana de 72 anos [IQR 
65-87]), no período de 26/3/2018 a 30/11/2018; 47,85% (67) do 
sexo feminino e 52,1% (73) do sexo masculino. A análise revelou 
prevalência de 31,44% (45) de fragilidade, sendo 12,57% (18) leve, 
11,88% (17) moderada e 6,99% (10) severa. Foram excluídos do 
estudo 2,1% (3) pacientes por não serem capazes de responder aos 
questionamentos (encefalopatia hepática, hipertensão intracraniana 
com rebaixamento do nível de consciência por tumor e doença 
de corpúsculos de Levy). Dos 143 pacientes, 30,07% ganham 2 
salários mínimos, e são moradores de diversas áreas do Estado do 
Rio de Janeiro, de baixa renda per capita; 48,25% (69) têm ensino 
fundamental incompleto; 63,6% (91) foram classificados como ASA 
II, sendo a comorbidade do sistema cardiovascular a mais prevalen-
te – 82,85% (116) –, com uso de 3,64 remédios/paciente, já tendo 
sofrido 2,12 cirurgias/paciente. CONCLUSÃO: Os dados encontrados 
estão em concordância com os dados encontrados na literatura. 
A avaliação multidisciplinar de fragilidade pré-operatória é uma 
ferramenta de previsão e destaca a necessidade de intervenções 
perioperatórias personalizadas para buscar recursos apropriados 
e melhorar resultados.2

Referências
1. Alvarez-Nebreda ML, Bentov N, Urman RD, Setia S, Huang JCS, Pfeifer K, et al. 
Recommendations for Preoperative Management of Frailty from the Society for Perio-
perative Assessment and Quality Improvement (SPAQI). J Clin Anesth. 2018;47:33–42.

2. Conroy S, Elliott A. The frailty syndrome. Medicine. 2017;45(1):15-8.

ANESTESIA EM 
NEUROCIRURGIA

118 – Abordagem anestésica multimodal para 
craniotomia e ressecção de tumor adjacente 
à área eloquente em paciente acordado pela 
técnica “awake-awake-awake”: relato de caso
Autores: Sylvio Valença de Lemos Neto, Camila Soriano de Araujo, André 
Ribeiro Rosário, *Karen Fernanda Figueiredo Bitar, Anna Lucia Calaça 
Rivoli

Instituição: INCA – Instituto Nacional de Câncer 

INTRODUÇÃO: Tumores cerebais intra-axiais, principalmente os 
adjacentes à área eloquente, possuem uma ressecção cirúrgica 
desafiadora devido aos limites cirúrgicos. A craniotomia com pa-
ciente acordado constitui uma técnica segura e capaz de oferecer 
maior ressecção tumoral com menor risco de déficits funcionais 
adicionais. RELATO DE CASO: Paciente de 40 anos, 85 kg, 1,70 m, 
ASA II, glioma temporal de baixo grau com ressecção prévia em 
2013, eleito para nova neurocirurgia por recidiva tumoral. A lesão 
era adjacente ao córtex eloquente e englobava a artéria cerebral 
média. Decidiu-se por realizar cirurgia com paciente acordado e 
utilizar a técnica “awake-awake-awake”. Após monitorização-pa-
drão e venóclise, iniciou-se sedação consciente e analgesia com 
2 g de sulfato de magnésio IV, 100 mg de lidocaína IV, 15 mg de 
cetamina IV e dexmedetomidina (dose de ataque de 1 mcg/kg, 
por 10 minutos, e manutenção com 0,7 mcg/kg/h) para punção 
venosa profunda em veia jugular interna e cateterização de artéria 
radial à direita. A seguir, scalp block com 15 mL de ropivacaína 
0,5% e 10 mL de lidocaína 1% para analgesia perioperatória, 

colocação de Mayfield e fixação da cabeça em posição lateral. 
Houve associação de propofol em infusão contínua alvo-contro-
lada (0,4 mcg/mL) para início de cirurgia. Antes da abertura da 
dura-máter, procedeu-se à anestesia local da mesma através de 
gazes embebidas com ropivacaína 0,5%. Imediatamente antes da 
ressecção do tumor, um neurocirurgião fora de campo realizava 
testes verbais e visuais para facilitar a identificação de áreas da 
fala e a realização de mapeamento cortical, concomitantemente 
à eletroestimulação pelo cirurgião principal. Quaisquer alterações 
nestes eram notificadas imediatamente. O paciente manteve-se 
estável hemodinamicamente, facilmente desperto aos chamados 
e eupneico com suporte de oxigênio via nasal. Cirurgia realizada 
sem intercorrências, com duração total de 300 minutos, ressecção 
de 95% do tumor e paciente encaminhado ao CTI. A alta para a 
enfermaria se deu após 20 horas, sem déficits neurológicos adi-
cionais. DISCUSSÃO: A craniotomia com paciente acordado tem 
como uma das indicações a ressecção de tumores intra-axiais 
próximos às áreas de função motora e da linguagem. Essa técnica 
constitui um desafio desde o pré-operatório, com necessidade de 
um paciente cooperativo e um trabalho multidisciplinar da equipe 
cirúrgica. Por meio de um mapeamento cortical intraoperatório 
por eletroestimulação concomitante à realização de testes verbais 
e visuais para avaliação de áreas da fala, um melhor delineamento 
de área segura para ressecção é obtido pelo cirurgião, permitindo 
redução ou ausência de déficits funcionais posteriores. Diversas 
técnicas anestésicas foram descritas e, embora não haja consen-
so sobre a melhor, todas devem assegurar sedação, analgesia e 
conforto adequados, associados à estabilidade hemodinâmica e 
à avaliação neurológica intraoperatória.
Referência 
Lobo FA, Wagemakers M, Absalom AR. Anaesthesia for awake craniotomy. Br J Ana-
esth. 2016;116(6):740–4. 

160 – Desafios na anestesia em paciente 
portador de tumor do glomo jugular:  
relato de caso
Autores: Adla Viana Ribeiro Barreto, *Elisa Rodrigues Fonseca, Luis Fernando 
Lopes, Gabriela Villar e Silva, Bruno Vítor Martins Santiago, Guilherme 
Hannickel Netto

Instituição: Hospital Naval Marcílio Dias

INTRODUÇÃO: Os tumores do glomo jugular são pouco comuns 
e geralmente se iniciam no ouvido médio, ocasionando sintomas 
otológicos. No caso em questão, o tumor era muito vascularizado 
e produtor de catecolamina, sendo denominado de paraganglio-
ma, o que exigia um preparo anestésico adequado, tornando 
desafiadora a realização da anestesia. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 30 anos, refere início do quadro há 2 anos, 
com zumbido, tinittus pulsátil e perda gradual da audição. Esse 
quadro foi acompanhado por paroxismos de cefaleia, palpitação, 
sudorese, tremores e picos hipertensivos. Durante a investigação, 
constatou-se aumento das catecolaminas, havendo predomínio 
de noradrenalina. A RM revelou formação expansiva medindo 
4,5 cm (maior diâmetro), extra-axial, que reveste a cisterna pré-
-pontina à direita e se estende para o conduto auditivo ipsilateral. 
O exame angiográfico cerebral, revelou volumosa vascularização 
nutridora da lesão, que acomete a parte petrosa do osso tempo-
ral e forame jugular à direita. Cintilografia MGIB, sem evidência 
de captação em outras áreas. O diagnóstico foi o de tumor do 
glomo jugular, sendo proposto o tratamento inicial realizando 
a embolização dos vasos nutridores, sobretudo ramos da artéria 
faríngea ascendente. Iniciado o preparo com prazosina, em doses 
tituladas, até 4 mg ao dia; hidratação venosa e, após alfabloqueio 
adequado, betabloqueio com propranolol (20 mg, de 8/8 horas), 
com controle pressórico e da frequência cardíaca adequados. 
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Foi pré-medicada com midazolam (7,5  mg, oral). Na RPA, houve 
a infusão de dexmedetomidina e esmolol, ambos com dose de 
ataque e manutenção, além de midazolam (2 mg, IV) e sulfato 
de magnésio (2 g, IV) no soro. A monitorização consistia em PNI, 
ECG, oximetria, capnografia, CVD, monitorização da atividade 
eletrencefalográfica e PAM. Foi proposta anestesia venosa total 
com propofol e remifentanila TCI IV em BI. Antes da laringoscopia, 
foram iniciados o nitroprussiato de sódio e a lidocaína venosa. A 
intubação foi realizada sem intercorrências. Puncionadas a veia 
subclávia e a artéria radial, ambas à direita. O procedimento durou 
cerca de 1 hora, não sendo possível o tratamento por embolização, 
devido à comunicação de vasos com o sistema vertebrobasilar. 
Apesar do preparo adequado, a paciente ainda apresentou escapes 
de pressão. Foi extubada e encaminhada à UTI. No momento, a 
paciente realiza radioterapia para posterior tratamento cirúrgico. 
DISCUSSÃO: Os tumores do glomo jugular pertencem a uma 
família de neoplasias neuroendócrinas, as quais recebem um 
nome genérico de paragangliomas. Possuem caráter raro 1-2 
milhões/ano e são geralmente benignos. Entretanto, o íntimo 
contato com estruturas nobres do encéfalo, a hipervasculariza-
ção e a produção de catecolaminas tornam desafiador o manejo 
clínico-cirúrgico desses pacientes, exigindo uma abordagem 
complexa e interdisciplinar. 
Referência 
Borges ACG, Coutinho MF, Anicet A, Castro DL. Tumor do glomo jugular. Arq Neuro 
Psiquiat. 1973;51(1):64-9.

213 – Anestesia para paciente alérgico ao 
látex submetido a craniotomia acordado
Autores: Victor Cabral Ribeiro, *Victor Cabral Ribeiro, Fabrício Tavares 
Mendonça, Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo, Rafael Santos Lino 

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

INTRODUÇÃO: A craniotomia realizada com o paciente acordado 
é indicada para ressecção de tumores em áreas eloquentes do 
cérebro envolvidas com a linguagem e o movimento. É um desafio 
para o anestesiologista principalmente quando associado a outras 
condições, como alergia ao látex. RELATO DE CASO: Paciente de 
51 anos, com lesão infiltrante na região parietal esquerda suges-
tiva de oligodendroglioma, e alérgica ao látex. Foi submetida a 
craniotomia para ressecção do tumor cerebral. Recebida em sala 
cirúrgica preparada para paciente alérgico ao látex, recebeu mo-
nitorização básica, monitor de entropia e pressão arterial invasiva. 
A indução anestésica foi feita com propofol, remifentanila e lido-
caína, seguida de passagem de máscara laríngea. A manutenção 
foi feita com propofol e remifentanila até o tempo acordado.  
O scalp block foi feito com ropivacaína 0,75%. Apresentou episódio 
de broncospasmo revertido com hidrocortisona IV, epinefrina IV e 
salbutamol inalatório. Após a infiltração da dura-máter, os anesté-
sicos venosos foram suspensos até o despertar da paciente e início 
do tempo acordado. Durante o tempo em que esteve acordada, 
a paciente foi mantida com dose baixa de dexmedetomidina, 
os testes motores necessários foram realizados e a paciente foi 
mantida em ventilação espontânea sob cateter tipo óculos 2 L/min 
até o fim do procedimento. Ao final do procedimento, a paciente 
foi encaminhada à UTI com noradrenalina em bomba de infusão. 
DISCUSSÃO: A sala operatória foi preparada 12 horas antes do 
procedimento anestésico, todos os materiais utilizados na sala 
foram devidamente checados em relação ao látex. O scalp block 
foi fundamental para analgesia intraoperatória, já que o fixador 
de mayfield é extremamente traumático. O tempo acordado foi 
mantido com baixas doses de dexmedetomidina para adequar a 
sedoanalgesia sem prejuízo à ventilação. A passagem da máscara 
laringe não foi realizada novamente pelo risco de piora do bron-
cospasmo. A paciente foi encaminhada à UTI com noradrenalina 

em BIC visando a manutenção de uma boa pressão de perfusão 
cerebral. CONCLUSÃO: O trabalho multidisciplinar e o preparo 
prévio da paciente e do ambiente cirúrgico foi fundamental para 
o desfecho positivo do caso. 
Referências
Bueno de Sá A, Mallozi MC, Solé D. Alergia ao látex: atualização. Rev Bras Alerg 
Imunopatol. 2010;33(5):173-83.
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320 – Anestesia para correção  
de craniossinostose
Autores: *Lucas Hugo Magno Tavares, Luiz Paulo Monteiro Cavalcante, 
Victor Soares de Matos, Angela Kaori Susume, Bruna Veiga Gonçalves, 
Lena Claudia Maia Alencar

Instituição: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

INTRODUÇÃO: A craniossinostose é uma condição congênita 
caracterizada pelo fechamento prematuro das suturas cranianas, 
com incidência relativamente pequena (1:2.000), mas que pode 
evoluir com sérios problemas, como desenvolvimento inade-
quado do sistema nervoso central e hipertensão intracraniana 
grave. A correção deve ser realizada preferencialmente ainda 
na primeira infância (6 a 8 meses), para que o quadro da hiper-
tensão intracraniana não se torne tão severo. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo masculino, 4 anos, ASA II, anomalia craniofacial 
complexa, com proposta de reabordagem de correção de cra-
niossinostose. Monitorização com oximetria de pulso, pressão 
arterial não invasiva, temperatura, capnografia e eletrocardio-
grafia contínua. Administrados 0,2 mg/kg de midazolam IV e O2 

100% sob máscara facial. Indução: fentanila (5 mcg/kg), lidocaína 
sem vasoconstritor (2 mg/kg), rocurônio (1 mg/kg) e propofol 
(3 mg/kg). Intubação orotraqueal sob laringoscopia direta com 
sonda aramada 5.0 com cuff sem intercorrências. Manutenção 
em ventilação mecânica, pressão controlada com O2 30% e se-
voflurano 1,5 CAM. Assegurado acesso venoso central em veia 
jugular interna guiado por USG e cateterização da artéria radial 
em MSE com cateter 22 G, para monitorização de pressão arterial 
invasiva e coleta de exames seriados. Paciente sem instabilidade 
hemodinâmica no intraoperatório, débito urinário adequado 
e correções de exames realizadas. A duração da cirurgia foi de 
5 horas, com transfusão de 2 U de concentrado de hemácias. 
Bloqueio neuromuscular revertido com sugamadex (4 mg/kg). 
Paciente extubado em sala e encaminhado à UTI alerta e estável 
clinicamente. DISCUSSÃO: A técnica anestésica para correção de 
craniossinostose deve ser planejada com cuidado, e o aneste-
siologista deve estar preparado para lidar com duas situações 
possivelmente complexas: os manejos da via aérea, em geral 
com malformações na face e vias aéreas superiores (retrognatia 
e/ou macroglossia), e da reposição volêmica no transoperatório, 
motivo pelo qual na grande maioria das vezes há necessidade 
de se administrar hemoderivados precocemente e fluidoterapia 
liberal, visto que instabilidades hemodinâmicas por sangramento 
devido à manipulação cirúrgica são frequentes. Também devido 
a isso, é mandatório o uso de monitorização hemodinâmica in-
vasiva e reserva de leito em UTI para o pós-operatório imediato. 
No serviço onde se realizou essa cirurgia, dá-se importância 
para a realização de anestesia fast-track, com a grande maioria 
dos pacientes submetidos a correção de craniossinostose sendo 
extubados ainda no bloco cirúrgico. 
Referências 
Mekitarian Filho E, Carvalho WB, Cavalheiro S. Manejo do paciente no período pe-
rioperatório em neurocirurgia pediátrica. Rev Assoc Med Bras. 2012;  58(3):388-96.
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608 – Embolia pulmonar maciça após 
ressecção vertebral e artrodese lombar:  
relato de caso
Autores: Marcelo Cursino Pinto dos Santos, Estêvão Luiz Carvalho 
Braga, Angelo Jorge Queiroz Rangel Micuci, *Willian Andrei Campos 
Augusto Baia

Instituição: Hospital Federal de Bonsucesso

INTRODUÇÃO: O TEP é uma complicação frequente no per-operatório, 
requer diagnóstico precoce e tratamento eficiente para um melhor 
prognóstico. Causa de mais de 300 mil óbitos anuais na Europa, o 
TEP requer uma detecção precoce e tratamento eficiente para um 
melhor prognóstico. Manifesta-se no intraoperatório por signifi-
cativa alteração hemodinâmica, e permeia diversos diagnósticos 
diferenciais. RELATO DE CASO: Homem, 69 anos, HAS, coronariopata 
(stent em 200), em uso de betabloqueador e losartana. Realizado 
cintilografia miocárdica, negativa para isquemia. ASA III. Portador de 
metástase em vértebra lombar (L4) com lombalgia refratária, foco 
primário pulmonar. Proposta cirúrgica de ressecção vertebral parcial 
e artrodese lombossacral (L2-S1). Anestesia combinada: peridural 
e geral balanceada, em posicionamento ventral. Manutenção com 
remifentanila em bomba infusora e sevoflurano (1,2 CAM). Reali-
zado cateterismo arterial, acesso venoso central guiado por USG e 
monitorização do DC, IC e VVS. Evoluiu com aumento progressivo 
da PCO2 (apesar de capnografia 26 a 35 mmHg) e queda progressiva 
da relação PO2/FiO2. Hipotensão arterial tratada com infusão de 
noradrenalina e queda do DC tratado com milrinona. Dessaturação 
mantida após checagem do normoposicionamento do TOT por 
ausculta, ectoscopia e broncofibroscopia. Procedeu-se à troca do 
TOT e ajustes ventilatórios, sem sucesso. Encaminhado o paciente à 
UTI em uso de noradrenalina, vasopressina e milrinona. ECOTT com 
disfunção aguda do VD associada a aumento cameral; PSAP estimada 
de 50 mmHg. Realizada angio-TC de tórax com diagnóstico de TEP 
maciço. Optou-se, então, por ECMO, com sucesso em 5 dias, tratado 
com anticoagulação estabelecida pela ECMO. Paciente recebeu alta 
para casa após 14 dias de internação em uso de anticoagulante. DIS-
CUSSÃO: Paciente com TEP, sendo o principal diagnóstico diferencial 
o pneumotórax, descartado por ausência de outros comemorativos. 
O rápido diagnóstico e a intervenção imediata garantiu a sobrevida 
do paciente. A ecocardiografia transesofágica (ECOTE) é a ferramenta 
mais acurada no intraoperatório, por ser realizado sem a interrupção 
do procedimento cirúrgico. No caso exposto, o decúbito ventral repre-
sentou empecilho à realização do mesmo. Choque associado a TEP 
é indicação de trombectomia mecânica ou trombólise, devendo-se 
considerar os riscos de sangramento no período pós-operatório 
imediato. Monitorizar a eficácia da intervenção é um desafio. Pode 
ser usado a dosagem de lactato plasmático, marcador sensível de 
hipóxia tecidual, que, caso seja persistente, demonstra lesão celular 
irreversível, que está associada ao desfecho adverso. O uso do ECMO 
possui indicações restritas, e apresenta-se como uma medida paliativa, 
enquanto o tratamento da embolia é estabelecido.
Referência 

Mao Y, Wen S, Chen G, Zhang W, Ai Y, Yuan J. Management of intra-operative acute 
pulmonary embolism during general anesthesia: a case report. BMC Anesthesiol. 
2017;17(1):67.

703 – Anestesia para aneurisma gigante 
paraclinóideo parcialmente calcificado:  
relato de caso
Autores: *Felipe Coelho de Souza, Isadora Gai Dal`Asta, Tadeu Faria Lobato, 
Cláudia Helena Ribeiro da Silva, Luisa Helena Nogueira dos Reis Pereira

Instituição: Santa Casa de Belo Horizonte

INTRODUÇÃO: Os aneurismas paraclinóideos (APCs), ou carótido-of-
tálmicos ou dos segmentos clinóideo e oftálmico da artéria carótida 
interna (ACI), são definidos como aneurismas da ACI intratecal.  
A incidência dos APCs varia de 1,5 a 8% entre todos os aneurismas 
intracranianos e eles formam um subgrupo especial em decorrência 
das dificuldades na abordagem cirúrgica em função das íntimas 
relações desses aneurismas com o nervo óptico e o oculomotor, 
seio cavernoso e processo clinóideo anterior. Da mesma maneira 
que os aneurismas em geral, os APCs manifestam-se geralmente por 
ruptura e hemorragia subaracnóidea, porém determinam déficits 
neurológicos mais frequentemente. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo masculino, 58 anos, portador de fibrilação atrial crônica, 
hipertensão arterial e cefaleias em salvas, em uso de losartana, 
hidroclorotiazida, atenolol e enoxaparina. Tabagista com carga 
tabágica de 74 maços-ano. Evoluiu nos últimos 2 meses com 
piora de intensidade e frequência da síndrome cefalálgica, sendo 
investigado ambulatorialmente com tomografia computadorizada 
e ressonância magnética de crânio. A neuroimagem evidenciou 
presença de aneurisma gigante paraclinóideo parcialmente cal-
cificado, sem sangramento agudo. O paciente foi submetido 
à correção cirúrgica do aneurisma, sendo monitorizado com 
pressão arterial invasiva. Realizada anestesia geral balanceada, 
sendo feita indução com remifentanila, lidocaína, propofol e 
cisatracúrio. Foi puncionado acesso venoso central, além do pe-
riférico. Durante o procedimento, foi utilizada como vasopressor 
a fenilefrina em bomba de infusão contínua. O preparo cerebral 
foi realizado antes da abertura da dura-máter com solução salina 
hipertônica a 3%. Na abordagem do aneurisma, foram necessárias 
clipagens temporárias, sendo utilizado tiopental (4 mg/kg) como 
neuroproteção. O tempo de clampeamento parcial total foi de 
10 minutos e 15 segundos, com sucesso da clipagem definitiva.  
O tempo total do procedimento foi de 7 horas. Ao final, optou-se 
por realizar extubação no bloco cirúrgico. O tempo de despertar 
foi de 40 minutos; o paciente despertou sem déficits neuroló-
gicos e estável hemodinamicamente. DISCUSSÃO: A anestesia 
para clipagem de aneurismas em geral é um grande desafio ao 
anestesiologista. Nos APCs, em especial, pelo risco aumentado 
de produzir déficits neurológicos, o preparo cerebral deve ser 
otimizado, bem como o rigoroso controle dos parâmetros clínicos 
do paciente no perioperatório. O tempo cirúrgico geralmente 
prolongado e o clampeamento temporário com uso de tiopental 
como neuroproteção pode prolongar o tempo de despertar, o 
que faz alguns serviços optarem pela extubação em unidade de 
terapia intensiva. 
Referências 
Dangor AA, Lam AM. Anesthesia for cerebral aneurysm surgery. Neurosurg Clin N 
Am. 1998;9(4):647-59.

Dolenc VV. A combined epi-and subdural direct approach to carotid-ophthalmic 
artery aneurysms. J Neurosur. 1985;62(5):667-72.

825 – Manejo anestésico de paciente 
submetido à ressecção neurocirúrgica de 
meningioma de grande volume em território 
frontal esquerdo, com o paciente acordado
Autores: Caio Júlio César Soares de Oliveira Fo, *João Henrique Dalla 
Bernardina Abreu, Vivianne Ambrozim Bicas, Virginia Campagnaro Santi, 
Cassiano Franco Bernardes, Erick Freitas Curi

Instituição: CET da AFECC/Hospital Santa Rita de Cássia

INTRODUÇÃO: A anestesia para neurocirurgia com paciente acor-
dado é um grande desafio. São necessárias a colaboração do pa-
ciente, analgesia e sedação adequada, estabilidade hemodinâmica, 
respiração e avaliação cognitiva. Fármacos de curta latência e com 
fácil titulação e manejo são preferidos. RELATO DE CASO: Paciente 
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do sexo masculino, 44 anos, IMC 27,8 kg/m2, sem comorbidades, 
admitido no hospital por convulsão tônico-clônica no trabalho. RM 
mostrando formação expansiva sólida, mal delimitada, em região 
frontal esquerda, com efeito compressivo, sugestivo de meningioma. 
Admitido no centro cirúrgico para ressecção com paciente acordado. 
Paciente não tinha preditores de via aérea difícil e foi amplamente 
orientado. Administrou-se fenitoína (600 mg). A estratégia foi realizar 
sedação profunda até a realização da craniotomia, com posterior 
despertar. Monitorizou-se de acordo com a Resolução CFM nº 
2.174 de 2017. Procedeu-se ao acesso venoso periférico (16 G) e 
central (jugular interna). Após administração de cefuroxima (1,5 
g), realizou-se pré-oxigenação e posterior indução anestésica com 
remifentanila (6 ng/mL) e propofol (3 mcg/mL) em IAC. Instalou-
-se máscara laríngea e administrou-se de maneira complementar 
manitol, dexametasona (10 mg), ondansetrona (8 mg), dipirona 
(2 g) e cetoprofeno (100 mg). Procedeu-se à infiltração da área de 
acesso cirúrgico com bupivacaína (0,25%). Após craniotomia, foi se 
reduzindo progressivamente a infusão de propofol e remifentanila 
até a retirada da máscara laríngea. Iniciou-se infusão de dexme-
detomidina (0,5 mcg/kg/h) e colocação de cânula nasofaríngea e 
iniciada a ressecção. Não houve instabilidade hemodinâmica ou 
respiratória, com uma boa interação equipe-paciente, com esse 
último respondendo às perguntas e cantando músicas populares. 
O procedimento findou-se sem qualquer complicação. Paciente 
recebeu alta no 6º dia sem repercussões neurológicas. DISCUSSÃO: 
A anestesia para neurocirurgia com o paciente acordado consiste 
em um procedimento bem tolerado, mas que requer uma série 
de cuidados, como bom controle da sedação e analgesia, monito-
rização do padrão respiratório e da estabilidade hemodinâmica, 
manejo da via aérea. No intraoperatório, foram tomadas medidas 
que evitassem o aumento da PIC. Efeitos adversos relacionados 
a procedimentos de via aérea e a drogas utilizadas podem ter 
consequências catastróficas no perioperatório, porém é possível 
preveni-los de forma adequada para minimizar esses riscos e obter 
um resultado satisfatório. 
Referências 
Bolzani ND, Junqueira DOP, Ferrari PAPF, Ferrari AF, Gaia F, Tapajós CM, et al. Anes-
tesia para craniotomia em paciente acordado: relato de caso. Rev Bras Anest. 
2013;63(6):500-2. 

Bilotta F, Rosa G.'Anesthesia' for awake neurosurgery. Curr Opin Anaesthesiol. 
2009;22(5):560-5. Curr Opin Anaesthesiol. 2009; 22(1):560-65.

875 – Avaliação do uso do plasma Lyte  
(PL 148) e do soro fisiológico (NaCl 0,9%) 
no equilíbrio hidreletrolítico, acidobásico 
e função renal em pacientes submetidos a 
neurocirurgia: ensaio clínico randomizado
Autores: *Vitória Mariah Giriboni, Murilo Moreira Thom, Lucas Guimarães 
Ferreira Fonseca, Daniel Carlos Amorim Gadelha, Paulo do Nascimento 
Júnior, Norma Sueli Pinheiro Modolo

Instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O uso de fluidos intravenosos na 
reposição volêmica em anestesia é universal, devendo-se compre-
ender suas propriedades específicas. PL 148 é a solução cristaloide 
com composição e osmolaridade mais próximas às do plasma, 
mas estudos divergem sobre seu papel em reduzir morbidade 
perioperatória. O NaCl 0,9%, por fornecer menos água livre e ter 
menor custo, tem sido o fluido de escolha em neurocirurgia. Ava-
liou-se a administração do PL 148 e do NaCl 0,9%, considerando 
equilíbrios acidobásico e hidreletrolítico, função renal e outros 
desfechos. MÉTODO: Ensaio clínico randomizado, realizado em 
neurocirurgias de ressecção de tumor ou clipagem de aneuris-
ma cerebral de pacientes com 18 anos ou mais e estado físico  

ASA I, II ou III. Foram excluídos os que declinaram de participar, 
portadores de lesão renal crônica, distúrbios prévios acidobásicos 
ou hidreletrolíticos, gestantes e usuários de diuréticos. Pacien-
tes alocados em reposição intraoperatória com NaCl 0,9% vs.  
PL 148. Anestesia venosa total após indução com fentanila, 
propofol e rocurônio. Manutenção com propofol e remifentanila 
alvo-controlados. Coletados dados antropométricos, tipo e du-
ração da cirurgia, duração da anestesia, dosagem de eletrólitos, 
lactato, ureia e creatinina séricos, gasometria, débito urinário, 
condições operatórias, extubação em sala operatória, tempo de 
internação hospitalar e em UTI, complicações pós-operatórias 
e óbito. Variáveis estudadas 24 horas antes da cirurgia (contro-
le) e até 24 horas, 7 e 30 dias de pós-operatório. RESULTADO: 
Análise preliminar de dados de dezembro de 2018 a junho de 
2019: 49% são do sexo feminino e 51% do masculino; 74% foram 
cirurgias de ressecção de tumor e 26% de clipagem de aneuris-
ma; comorbidades mais frequentes foram hipertensão arterial, 
tabagismo e ex-tabagismo; 87,9% das cirurgias decorreram sem 
intercorrências. Na análise dos 35 pacientes, não houve diferença 
estatística significativa do equilíbrio acidobásico, hidreletrolítico 
e alterações de função renal entre as soluções. Na verificação de 
complicações pós-operatórias, não houve deiscência de sutura, 
aumento de pressão ou sangramento intracraniano, reoperação 
ou óbito em até uma semana. Nas ressecções de tumor do grupo 
PL 148 houve, separadamente, uma infecção de ferida operatória 
e uma sepse urinária, e em uma exérese de tumor do grupo NaCl 
0,9%, houve acidose metabólica com alcalose respiratória. Em 
um paciente submetido a clipagem de aneurisma do grupo PL 
148, ocorreu hipernatremia em 24 horas e 7 dias após a cirurgia. 
CONCLUSÃO: Os resultados preliminares condizem com a litera-
tura vigente, não demonstrando superioridade entre as soluções  
PL 148 ou NaCl 0,9% em neurocirurgias. 
Referência
Burdett E, Dushianthan A, Bennett-Guerrero E, Cro S, Gan TJ, Grocott MPW, et al. 
Perioperative buffered versus non?buffered fluid administration for surgery in adults. 
Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD004089.

903 – Desafio anestésico: abordagem  
de via aérea em craniotomia com  
paciente acordado
Autores: Rodrigo Ferreira Monteiro, Antônio Roberto Carraretto, Carlos 
Eduardo David de Almeida, Lucas Ventorim de Tassis, *Izabella Foratini 
Mercier, Maria da Penha Evangelista

Instituição: Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais – UFES

INTRODUÇÃO: A craniotomia realizada em paciente acordado, 
utilizada há mais de 50 anos, é estabelecida como padrão-ouro no 
mapeamento cerebral intraoperatório, sobretudo em ressecção de 
lesões em áreas eloquentes, visando evitar novas sequelas neuroló-
gicas. Técnicas anestésicas como “asleep-awake-asleep”, “asleep-awake” 
ou sedação consciente podem ser utilizadas, sendo desafiadora a 
obtenção de plano anestésico adequado associado ao controle de 
via aérea. Neste caso, a máscara laríngea (ML) foi essencial no perí-
odo de maior desconforto cirúrgico. RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo masculino, 56 anos, 80 kg, estado físico ASA II por hipertensão 
arterial sistêmica controlada, submetido a ressecção tumoral no 
córtex temporal esquerdo. Explicado acerca da técnica proposta, 
paciente não se sentiu confortável para realização do acesso cirúrgi-
co desperto. Optou-se por realizar indução de anestesia geral para a 
craniotomia. Monitorizado conforme resolução 2.174/2017 do CFM 
e índice biespectral. Instalados dois acessos venosos periféricos 
(18 G e 16 G) nos membros superiores. Administrados fentanila  
(50 mcg) e midazolam (1 mg) seguido de monitoramento da pressão 
em artéria radial esquerda. Indução anestésica com remifentanila 
e propofol alvo-controlada, com passagem de ML n° 5, acoplada à 
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ventilação mecânica. Feito bloqueio de escalpe com ropivacaína 
0,5% e iniciado procedimento. Mantida infusão alvo-controla-
da com propofol e remifentanila, monitorizada consciência com 
BIS. Acoplado fixador de Mayfield e estabelecido acesso cirúrgico, 
infiltrada dura-máter com ropivacaína 0,5%. Paciente foi, então, 
acordado e removeu-se a ML. Executado mapeamento cerebral e 
secção de lesão. Mantido remifentanila em titulação suficiente para 
mantê-lo confortável e satisfatoriamente responsivo aos comandos 
da neurofisiologista. O procedimento durou 6 horas no total. O 
paciente foi encaminhado ao CTI estável, sem queixas ou déficits 
neurológicos. DISCUSSÃO: A neurocirurgia em paciente acordado 
constitui um desafio à anestesiologia, com necessidade de analgesia 
otimizada associada a plano anestésico compatível com interlocu-
ção intraoperatória, além de manter estabilidade cardiovascular 
e ventilatória. O uso de ML tem se mostrado eficaz no controle 
ventilatório durante maior aprofundamento anestésico. Seu uso 
foi preferido à intubação traqueal por dispensar laringoscopia, ser 
menos traumática, menor alteração hemodinâmica, além de evitar 
tosse, engasgos ou reflexos bruscos após sua retirada. No caso 
relatado, a anestesia geral venosa total intermitente mostrou-se 
satisfatória para o êxito transoperatório com desfecho favorável, 
o que foi conseguido combinando boa relação médico-paciente 
e interação com a equipe cirúrgica.
Referências
Chui J. Anesthesia for awake craniotomy: an update. Rev Colomb Anestesiol. 2015; 
43(Suppl 1):22–8.

Tongier WK, Joshi GP, Landers DF, Mickey B. Use of the laryngeal mask airway during 
awake craniotomy for tumor resection. J Clin Anesth. 2000;12(8):592–4. 

973 – Anestesia para tratamento cirúrgico  
de mucocele com invasão intracraniana: 
relato de caso
Autores: *Anna Luísa Figueiredo Drumond, Larissa Martins Silva, Nádia Las 
Casas Cupertino, Leonardo Valério Porto Pedrosa, Cláudia Helena Ribeiro 
da Silva, Patrícia Lopes Gabriel

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte 

INTRODUÇÃO: Mucocele frontal é um tumor benigno, de limites pre-
cisos, constituído pelo acúmulo progressivo do produto secretado 
pela mucosa do seio frontal obstruído. A etiologia inclui processos 
inflamatórios, neoplásicos, pós-operatórios e pós-traumáticos. 
Embora seja uma lesão relativamente frequente, o acometimento 
intracraniano com compressão do lobo frontal é raro. RELATO DE 
CASO: Paciente de 41 anos, sexo masculino, 83 kg, submetido, em 
2005, à clipagem de aneurisma devido a episódio de hemorra-
gia subaracnóidea espontânea (HSAE). Evoluiu desde agosto de 
2017 com cefaleia frontal esporádica, sem déficit motor e visual 
associados. Nega medicações de uso crônico ou comorbidades 
conhecidas. A TC evidenciou mucocele frontal bilateral com extensão 
intracraniana, optando-se, assim, por tratamento cirúrgico. Moni-
torização: eletrocardiograma, oxímetro de pulso, pressão arterial 
invasiva, capnografia, termômetro esofágico e gasometria arterial. 
Indução anestésica: 2 mg de midazolam, 100 mcg de fentanila, 60 
mg de lidocaína sem vasoconstritor, 140 mg de propofol e 10 mg 
de cisatracúrio. Manutenção da anestesia: sevoflurano com CAM 
de 0,6 e remifentanila na BIC (0,1 a 0,3 mcg/kg/min). Paciente apre-
sentou crise convulsiva durante anestesia com melhora após 2 g 
de fenitoína em bolus. A cirurgia durou 4 horas sem qualquer outra 
intercorrência. O bloqueio neuromuscular foi revertido com 2 mg de 
neostigmina e 1 g de atropina; extubado após adquirir um padrão 
regular de respiração espontânea e resposta a comandos verbais. 
DISCUSSÃO: A craniotomia é um procedimento complexo que pode 
trazer repercussões cardiovasculares e neurológicas, que implicam 
a necessidade de planejamento anestésico adequado e rigorosa 
monitorização do paciente. A anestesia geral balanceada com 

remifentanila trouxe benefícios, pois ofereceu sedação, analgesia 
e estabilidade hemodinâmica. Embora haja estudos que apontem 
redução de comorbidades neurológicas devido ao uso de propofol, 
lidocaína e sevoflurano, tal associação não garante a ausência de 
crise convulsiva, como foi visto nesse caso. Foi necessário, então, 
administrar fenitoína, que se mostrou eficaz no controle do pro-
blema. Como pode ser observado, o tipo de anestesia escolhida foi 
satisfatória, pois trouxe estabilidade para o paciente e não acarretou 
déficit neurológico no pós-operatório. 
Referências
Nunes RR, Duval Neto GF, Alencar JCG, Franco SB, Andrade NQ, Dumaresq DMH, 
et al.  Anestésicos, precondicionamento e proteção cerebral. Rev Bras Anestesiol. 
2013;63(1):129-38.
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976 – Correção de mielomeningocele  
em recém-nascido com complexo OEIS:  
relato de caso
Autores: Marcela Pereira de Souza Leite, *Gabriela Maria Mendonça Chaves, 
Alessandre Luiz Braga, Michaella Fernandes Alencar, Rodrigo Bernardes 
de Oliveira, Renata da Cunha Ribeiro

Instituição: Hospital Vila da Serra

INTRODUÇÃO: O complexo OEIS é uma combinação de malforma-
ções congênitas graves incluindo onfalocele, extrofia de cloaca, 
ânus imperfurado e defeitos espinhais. É extremamente raro, com 
ocorrência estimada em 1:200.000 a 1:400.000 gestações. A maioria 
dos casos é esporádica, com etiologia incerta, mas possivelmente 
heterogênea. O diagnóstico pré-natal é sugerido por meio de uma 
ultrassonografia com presença de defeitos espinhais e defeitos na 
parede abdominal do feto. O complexo pode estar associado a anor-
malidades renais, defeitos de extremidade e anormalidades genitais. 
RELATO DE CASO: A.M.D., 1 mês e 7 dias de vida, sexo masculino, 
3.105 g, com complexo OEIS, portador de mielomeningocele T9 
até região sacral, cisterna magna apagada e herniação do tronco 
cerebral para forame magno, onfalocele gigante, extrofia cloacal, 
malformação de membros inferiores e agenesia renal à esquerda. 
Nasceu de parto cesáreo, idade gestacional (IG) 36 semanas e 2 
dias, Apgar 8/8, peso 2.655 g – AIG. Com 1 dia de vida, foi realiza-
da laparotomia com confecção de falo, neobexiga, fechamento 
de cloaca e peritoneostomia, com posterior evisceração e novo 
procedimento cirúrgico para fechamento de parede abdominal. 
Admitido para realização de terceira cirurgia para correção de 
mielomeningocele com volume aproximado de 600 mL de liquor. 
Proveniente do CTI intubado e com acesso venoso central. Moni-
torização com ECG, SpO2 e PIA. Punção de artéria radial esquerda, 
com auxílio de ultrassonografia. Ventilação mecânica controlada a 
pressão de 22 cmH2O, frequência respiratória 25 irpm, volume total 
30 mL. Seguiu-se com a drenagem lenta e intermitente do liquor, 
com leve queda da pressão arterial, mas sem grandes repercussões 
hemodinâmicas. Após drenagem, prosseguiu-se com correção da 
mielomeningocele. O tempo de anestesia foi de 6 horas; o paciente 
recebeu 300 mL de Ringer lactato, com perdas de 222 mL e diurese 
não mensurada. Manteve-se hemodinamicamente estável, sendo 
encaminhado ao CTI sem drogas vasoativas, intubado e com leve 
acidose respiratória. DISCUSSÃO: Com os avanços da anestesia 
pediátrica e dos cuidados intensivos, a taxa de sobrevivência dessas 
crianças tem sido cada vez maior. Apesar da complexidade, crian-
ças portadoras dessa condição apresentam via aérea preservada.  
O grande desafio anestésico neste caso relaciona-se com o volume 
de liquor drenado, correspondendo a duas vezes a volemia do 
recém-nascido, e suas possíveis repercussões. A interação entre a 
equipe cirúrgica e anestésica permitiu o bom manejo anestésico, 
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com alterações hemodinâmicas mínimas, sem necessidade de 
drogas vasoativas ou qualquer abordagem mais invasiva. 
Referência 
Pereira Júnior EV, Pereira IA, Pereira IA, Castro MB, Faria VA, Leite EF. Complexo OEIS 
– rara associação de anomalias congênitas, em Palmas – Tocantins. Rev Patolog 
Tocantins. 2018;5(1):31-3.

ANESTESIA EM OBESIDADE

153 – Manejo perioperatório em paciente 
superobeso mórbido (IMC: 83 kg/m2):  
relato de caso 
Autores: Maurício Sperotto Ceccon, Thiago Mamôru Sakae, *Wesley Gon-
çalves Nascimento Pereira, Valeria Viviana Blanco, Julio Cezar Mendes 
Brandão, César Melo

Instituição: Hospital Florianópolis

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A população de pacientes obesos 
cresce no Brasil e no mundo. Pacientes obesos são cada vez mais 
frequentes, fazendo anestesiologistas se depararem com os desafios 
que envolvem essa situação. Conhecer a fisiopatologia cardiopul-
monar decorrente do aumento de índice de massa corporal e as 
técnicas para amenizar seus impactos na indução e manutenção 
da anestesia, além do pré e pós-anestésico, são ferramentas funda-
mentais para um procedimento seguro e bem-sucedido. O objetivo 
deste relato de caso foi demonstrar o manejo perioperatório de um 
paciente com índice de massa corporal (IMC) 83 kg/m2, classificado 
como “super-superobeso”. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
masculino, 33 anos, pesando 252 kg, altura 1,75 m, IMC 83 kg/m2, 
com dificuldade para se locomover, estado físico II (classificação 
ASA), sem outras comorbidades, agendado para cirurgia bariátrica 
por laparotomia. Foi intubado por laringoscopia direta na primeira 
tentativa, sem o auxílio de outros equipamentos além do laringos-
cópio. Foi ainda preparado e pré-oxigenado adequadamente e foi 
utilizado o dispositivo em forma trapezoidal para alinhamento dos 
eixos da via aérea. Como esperado, o volume de distribuição desse 
paciente é alterado em relação aos fármacos lipofílicos. Assim, 
consequentemente, as dosagens do propofol, rocurônio e remi-
fentanila e outras drogas foram primariamente baseadas no peso 
corporal ideal.CONCLUSÃO: O manejo perioperatório teve o cuidado 
no manejo da via aérea, da ventilação mecânica e a utilização da 
farmacologia com o conhecimento das medicações calculadas a 
partir de peso corporal total, corrigido ou ideal. A tomada de cui-
dados particularizados para o paciente foi importante e essencial 
para o sucesso no bom desfecho do caso, sem intercorrências que 
poderiam ser catastróficas.PALAVRAS-CHAVE: Manuseio das vias 
aéreas, Obesidade, Anestesiologia, Comorbidades, Relato de Caso
Referências
Neligan PJ. Bariatric medicine: clinical implications of morbid obesity. In: Refresher 
Course ASA, 2004;121.

Ogunnaike BO, Jones SB, Jones DB, Provost D, Whitten CW. Anesthetic considerations 
for bariatric surgery. Anesth Analg. 2002;95(6):1793–1805.

 404 – Manejo anestésico do paciente com 
superobesidade na emergência abdominal 
aguda
Autores: Márcio de Pinho Martins, Claudia Valeria Luiza da Fonseca Ribeiro, 
Fernando de Carvalho Corrêa, Patrick Augusto Gama Lima de Oliveira, 
*Felipe Milhazes Vicente, Júlio César Pit Venzo

Instituição: Hospital Central da Polícia Militar

INTRODUÇÃO: A abordagem do paciente com obesidade mórbida 
é um verdadeiro desafio para o anestesiologista, já que as comor-
bidades são frequentes, o acesso venoso é mais difícil, o posicio-
namento do paciente tem particularidades e a ventilação deve ser 
individualizada. A seguir, o caso de uma paciente classificada como 
super-superobesidade (IMC maior que 60) apresentando abdome 
agudo obstrutivo. RELATO DE CASO: Mulher, 44 anos, portadora de 
hipertensão arterial, diabetes melito e IMC 77 kg/m2 (peso real: 160 
kg, altura: 1,45 m, peso ideal: 50 kg), será submetida a laparotomia 
exploradora por suboclusão intestinal e saída de secreção fecaloi-
de em sonda nasogástrica. Proposta intubação orotraqueal com 
a paciente acordada devido a doença de base, por manutenção 
de nível sensorial e capacidade intelectual para compreensão do 
procedimento. Como achados indesejáveis de via aérea difícil, desta-
cavam-se a incapacidade de morder o lábio superior, Mallampati IV, 
pescoço curto e largo, tendo sido posicionada em rampa e solicitado 
videolaringoscópio, sem sucesso devido ao caráter emergencial. 
Com monitorização por cardioscopia, BIS e TOF, realizou-se sedação 
com dexmedetomidina (1 mcg/kg) e remifentanila (0,05 mcg/kg/
min), lidocaína tópica na orofaringe, IOT sob laringoscopia direta 
com bougie e lâmina McCoy (Cormack-Lehane IIIa) com ótima 
tolerância pela paciente; indução venosa com propofol (300 mg), 
rocurônio (30 mg); manutenção com sevoflurano. Para manejo dos 
parâmetros ventilatórios, usou-se volume corrente 300 a 450 mL, 
PEEP 5 a 7 mmHg, EtCO2 35 a 40 mmHg e manobras de recrutamento. 
Por fim, reversão com sugamadex (320 mg), infiltração da ferida 
operatória com ropivacaína 0,5% (200 mg) pelo cirurgião e final 
do procedimento com 90 minutos sem intercorrências. Paciente 
sem queixas e assintomática, encaminhada ao CTI, fisioterapia 
ventilatória e analgesia multimodal. DISCUSSÃO: O cenário de via 
aérea díficil é comum no obeso e, em um contexto emergencial, 
pode se tornar o principal obstáculo, devendo seus preditores se-
rem prontamente reconhecidos e iniciado o protocolo da unidade. 
No paciente com obesidade mórbida, o uso de PEEP e volume 
corrente ajustado (6 a 8 mL/ kg de peso predito) permitem o uso 
de frações inspiradas de oxigênio menores, ideal para prevenção 
de atelectasias no intra e no pós-operatório. Como alterações na 
fisiologia respiratória, podemos destacar aumento do consumo 
de oxigênio, diminuição da capacidade residual funcional (CRF) e 
do volume de reserva expiratório, levando ao aumento do volume 
de oclusão alveolar com distúrbio V/Q e shunt mesmo em respi-
ração espontânea. A maioria dos anestésicos venosos é lipofílica 
e apresenta volume de distribuição aumentado, logo suas doses 
devem ter como base o peso corporal corrigido. No caso acima, 
remifentanila e rocurônio devem ser baseados no peso ideal; já 
dexmedetomidina, propofol, sugamadex e succinilcolina devem 
ser calculados pelo peso real da paciente a fim de evitar efeitos 
adversos indesejáveis por superdosagem.
Referências
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770 – Fenômeno recall: consciência 
intraoperatória na anestesia venosa  
total em pacientes obesos
Autores: *Tayane Ferreira Brito, Victor Barbosa Hortêncio, Antônio Felipe 
de Oliveira Rego, Rafaela Brasil e Silva Nunes, Wagner de Paula Rogério

Instituição: Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ

INTRODUÇÃO: O despertar intraoperatório sob anestesia geral é 
pouco frequente. Traz efeitos adversos indesejáveis que, quando 
ocorrem, podem levar a sequelas psicológicas deletérias ao paciente. 
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Os principais fatores de risco desse evento são, frequentemente, em 
pacientes obesos, consequências de técnica anestésica inadequada, 
falha de equipamentos, pacientes adictos, uso de bloqueadores 
neuromusculares em quantidades excessivas e monitoração inade-
quada. RELATO DE CASO: Mulher, 35 anos, 117 kg, IMC 44,58 kg/m2,  
ASA III, com diagnóstico clínico de colelitíase, acompanhada pela 
cirurgia geral, com proposta cirúrgica de colecistectomia por vi-
deolaparoscopia (VLP). Foi submetida a anestesia venosa total 
com propofol em bomba de infusão contínua. Administraram-se 
dexmedetomidina (60 mcg), lidocaína a 2% (100 mg), cetamina  
(20 mg). Indução com propofol (250 mg), rocurônio (50 mg), seguida 
de IOT com TOT n° 7,5 com cuff. Paciente manteve-se em plano 
anestésico; após mobilização pela VLP, verificou-se que o acesso 
venoso reduziu a perviedade. Realizou-se novo acesso periférico 
e introduziu-se sevoflurano com CAM 2,5 a 3 e mantida anestesia 
venosa com propofol em BIC. Paciente foi extubada, mantendo-se 
calma e cooperativa, porém relatou consciência e memória intra-
operatória. DISCUSSÃO: Consciência intraoperatória acidental (CIA) 
é um acontecimento relativamente infrequente. A prevalência em 
pacientes obesos pode estar relacionada ao volume de distribui-
ção no primeiro compartimento. Dentre os principais danos, os 
psicossociais são os mais deletérios e reincidentes. O manejo desse 
fenômeno requer a presença de uma equipe multiprofissional. 
Cuidados como monitorização do nível de consciência, acessos 
venosos bilaterais, posicionamento adequado e de materiais cirúr-
gicos e anestésicos sobretudo em pacientes obesos podem reduzir 
fatores de risco para CIA e permitem o ato anestésico seguro sem 
efeitos indesejáveis ao paciente.
Referências 
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ANESTESIA EM OBSTETRÍCIA

69 – Análise da frequência de complicações 
anestésicas em pacientes obstétricas sob 
analgesia de parto
Autores: Priscilla de Souza Benício, Raisa Baraus Olinek, *Andre Teixeira 
Souza Stehling, Dayse dos Santos de Almeida Rodrigues, José Eduardo 
Guimarães Pereira, Gisele Passos da Costa Gribel

Instituição: Hospital Central do Exército

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: As mudanças atuais nos padrões 
demográficos femininos, como obesidade, idade elevada e presença 
de doenças sistêmicas, podem influenciar nos desfechos mater-
nos e neonatais. Paralelamente, houve crescimento do número 
de partos sob analgesia regional, envolvendo riscos adicionais e 
ligados a complicações. O objetivo do estudo foi avaliar a frequ-
ência de complicações anestésicas em analgesia de parto em uma 
maternidade terciária do Rio de Janeiro comentando sobre as mais 
frequentes. MÉTODO: Estudo de coorte conduzido a partir de dados 
de prontuários das gestantes ASA II ou III, acompanhadas durante 
a fase ativa do trabalho de parto e sob analgesia regional entre 
novembro de 2012 a maio de 2016 (Comitê de Ética Institucional 
966923). Foram incluídas gestantes com feto único, a termo, con-
firmado pelo ultrassom, sem malformação e com boa vitalidade 
e peso adequado. Excluíram-se gestantes com contraindicação 
de bloqueio e duas ou mais cicatrizes uterinas, além de sinais ou 
risco de infecção. Os dados foram organizados em planilhas e 
processados para análise estatística descritiva. RESULTADO: Em 

um total de 685 pacientes, as variáveis antropométricas foram idade 
(24,83 ± 6,2 anos), altura (1,6 ± 0,064 m), índice de massa corporal 
(25,03 ± 4,7 kg/m2) e ASA (2,01 ± 0,13). Primíparas foram 75,76% 
e ganho ponderal alto ocorreu em 21,22% dos casos. As variá-
veis obstétricas foram idade gestacional (276,5 ± 14,2 dias), peso  
neonatal (3.279 ± 394 g) e tempo de internação materna (4,0 ± 1,9 
dias). O parto cesáreo ocorreu em 14,6% da amostra, a presença 
de doenças sistêmicas, em 18,5%. Entre as variáveis anestésicas, 
realizou-se analgesia de parto combinada em 67,8% e o tempo 
de analgesia foi de 198 ± 135 minutos. As complicações foram 
falha de bloqueio (3,35%), acidente de punção (0,87%), cefaleia 
pós-raquianestesia (2,04%) e uso de vasopressor por hipotensão 
(2,91%). DISCUSSÃO: A técnica combinada prevaleceu devido ao 
grande número de gestantes primíparas, com partos de maior 
duração e preferência da analgesia de início rápido. Entre as com-
plicações, a mais frequente foi falha de bloqueio, abaixo da taxa 
mundial (12%); em seguida, uso de vasopressor por hipotensão 
e cefaleia pós-raquianestesia (na literatura 14%, 1,5% e −11,2% 
respectivamente). Atribuímos o resultado encontrado à política 
de práticas baseada em evidências adotada – como pré-natal 
multiprofissional, agulhas de fino calibre, controle pressórico e 
protocolos de hidratação –, em que o objetivo é prestar o melhor 
atendimento ao binômio materno-fetal. CONCLUSÃO: A utilização 
de protocolos baseados em evidência possibilita o manuseio se-
guro da parturiente sob analgesia de parto com baixa frequência 
de complicações anestésicas. 
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78 – Considerações anestésicas para 
decorticação pulmonar em gestante sob 
ventilação monopulmonar: relato de caso
Autores: Maria Eduarda Becho Arger Marchetti, Marcos Daniel de Faria, 
José Assis Carvalho Corrêa, *Diego Junior Queiroga de Aquino, Felipe 
Lauton Silva, Estevão Nobre Carrato

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: A anestesia na gestação para cirurgia não obstétrica 
é delicada devido à necessidade de garantir a segurança da gestante 
e do feto. O objetivo deste relato é discutir um caso de decorticação 
pulmonar sob ventilação monopulmonar em paciente no segundo 
trimestre da gestação. RELATO DE CASO: Paciente F.S.F., 22 anos, 
com idade gestacional de 28 semanas, tabagista e usuária de crack. 
Apresentou-se ao pronto atendimento com quadro de pneumonia 
bacteriana associada a empiema pleural, pneumotórax loculado e 
aderências pleurais, sendo indicada a realização de decorticação 
pulmonar por toracoscopia. A paciente foi admitida em sala de 
cirurgia; foi realizada monitorização invasiva e iniciada anestesia 
geral com indução em sequência rápida. Foi feita pré-oxigenação 
e indução com alfentanila, lidocaína, propofol e rocurônio. Foram 
realizadas manobra de Sellick, laringoscopia e passagem de tubo 
endotraqueal seletivo 35G esquerdo sob visualização direta. Foi 
insuflado balonete e iniciada ventilação bipulmonar. Realizou-se 
ventilação controlada por pressão com pressão inspiratória de  
20 cmH2O e PEEP de 6 cmH2O, gerando volume total de aproxima-
damente 450 mL em ventilação bipulmonar e 230 mL em ventilação 
monopulmonar, sem ocorrência de hipoxemia durante procedi-
mento. Foi utilizado sevoflurano para a manutenção anestésica. Ao 
fim do procedimento, a paciente foi extubada após despertar. Ato 
anestésico sem intercorrências, sendo encaminhada à UTI. Foi feita 
monitorização de batimentos cardíacos fetais pré e pós-operatória. 
DISCUSSÃO: Durante a anestesia, é importante garantir ventilação 
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adequada para a gestante a fim de proporcionar transferência 
eficaz de oxigênio para o feto. Diversas modificações fisiológicas 
ocorrem durante a gestação, como redução da capacidade residual 
pulmonar e aumento do consumo de oxigênio. Essas mudanças 
ocasionam uma maior dificuldade na anestesia principalmente em 
cirurgias que envolvem o sistema respiratório materno. Quando há 
indicação de ventilação monopulmonar, deve-se estar atento ao 
risco aumentado de hipóxia, a qual ocorre devido ao efeito shunt no 
pulmão não ventilado e à hipoventilação no pulmão dependente. 
Existem estratégias utilizadas em cirurgia torácica sob ventilação 
monopulmonar que podem reduzir esses efeitos, como manobras 
de recrutamento alveolar, elevação de Fio2 e realização de CPAP. 
Também se pode manter o paciente em decúbito lateral, como 
neste caso, o que proporciona uma distribuição similar entre per-
fusão e ventilação no pulmão dependente. Conclui-se que, para 
gestantes, a anestesia em cirurgia torácica deve ser conduzida com 
cautela, sendo a ventilação materna o principal foco de atenção 
do anestesiologista.
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89 – Anestesia para acretismo placentário: 
relato de caso
Autores: *Rafaela Gonçalves dos Santos, Erik Igor Pineli, Flávio Fernan-
des, Ingrid Braga, Pedro Candido Ismael, Eduardo Manso de Carvalho 
Andrade

Instituição: Centro de Ensino e Treinamento Hospital São Francisco

INTRODUÇÃO: A placenta percreta é o tipo de placenta de aderência 
anormal, podendo se estender por toda a parede uterina e órgãos 
da cavidade abdominal. É a forma mais invasiva e grande causa 
de hemorragia. Pelo prévio diagnóstico, foi possível estabelecer 
passos profiláticos e protetores. RELATO DE CASO: A.N.R.F., 34 anos, 
1,65 m, 75 kg, G2PC1A0, IG 37 semanas, alérgica a dipirona e em 
jejum, portadora de acretismo placentário com invasão de bexiga 
e ureter esquerdo ao ultrassom. Indicada cesariana eletiva com 
consequente histerectomia. O procedimento cirúrgico dividiu-se 
em quatro etapas: 1) passagem de cateter “duplo J” nos ureteres; 
2) cateterização das artérias uterinas; 3) cesariana; 4) histerectomia 
e reconstrução das estruturas acometidas1. A paciente foi moni-
torizada com padrão ASA, ECG (5 derivações), oximetria de pulso 
(SpO2), PANI e PAI, venóclise em MSD com cateter 18. Realizada a 
peridural L4-L5 contínua com cateter cefálico. Iniciada a infusão 
fracionada de ropivacaína 0,5% até adequada anestesia; realizada 
a passagem do cateter “duplo J”, cateterismo das artérias uterinas 
via femoral. Procedeu-se à indução da anestesia geral com intuba-
ção orotraqueal (“sequência rápida”) nº 7,0 com balonete. Iniciado 
oxigênio sob máscara (FiO2 a 100%) e a infusão contínua de remi-
fentanila (0,3 mcg/kg/min), propofol (alvo-controlada 3) e rocurônio  
(1,2 mg/kg.) Procedeu-se à IOT sem intercorrências. Venóclise com 
cateter 16 em MSE e punção da artéria radial em MSD para PAI e 
exames sequenciais. Realizada a cesariana; RN com A1 = 6 e A5 = 
8 encaminhado à UTI neonatal. Após, procedeu-se à embolização 
das artérias uterinas, histerectomia e reconstrução das estruturas 
comprometidas. Exames seriados dentro da normalidade com uma 
perda sanguínea de 1.500 mL. Ao final, infundiu-se ropivacaína a 
0,25% (10 mL), morfina (2 mg), no espaço peridural, ondansetrona 
(4 mg) e cetorolaco (30 mg) IV. A paciente foi extubada e encami-
nhada ao CTI, orientada e sem dor. Teve alta da UTI no terceiro dia e 
hospitalar no 13º dia de PO. DISCUSSÃO: O sucesso da abordagem 
preventiva do acretismo placentário e hemorragia obstétrica tem 
contexto multidisciplinar2. O presente caso foca medidas pro-

tocolares que deram segurança à vida do binômio mãe-feto. A 
embolização das artérias uterinas e isolamento ureteral foram os 
principais pontos preventivos. A anestesia geral associada a PDLC 
nos pareceu a melhor técnica para essa abordagem; juntamente 
com os controles rigorosos preventivos, mantivemos a paciente 
estável e com boa evolução.
Referências
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111 – Desfecho clínico desfavorável de 
gestante com tetralogia de Fallot corrigida 
cirurgicamente submetida à cesárea
Autores: Daniel Bassette, *Jullyanne Suyanne Ferreira Queiroz, Arnaldo 
Bastos dos Santos

Instituição: Hospital de Base de São José do Rio Preto (FAMERP)

INTRODUÇÃO: Cardiopatias congênitas e adquiridas são consi-
deradas as principais causas não obstétricas de morte materna 
no ciclo gravídico puerperal, sendo responsáveis por 10 a 15% 
da mortalidade materna. O desenvolvimento da cirurgia cardíaca 
pediátrica justifica o aumento da proporção da doença cardíaca 
congênita em gestantes de 5 para 80% na última década. A te-
tralogia de Fallot (caracterizada pela obstrução de via de saída 
ventricular direita, com hipertrofia ventricular direita, defeito do 
septo ventricular e sobreposição da aorta ao defeito septal) é a 
cardiopatia congênita cianótica mais comum na infância – inci-
dência de 10 a 15%. O objetivo deste relato de caso é expor o 
desfecho clínico de uma gestante com tetralogia de Fallot corrigida 
cirurgicamente submetida à cesárea. RELATO DE CASO: Paciente 
A.B.A., 25 anos, com tetralogia de Fallot corrigida cirurgicamente 
em 2017, assintomática, sem uso de medicações contínuas. Eco-
cardiograma com Doppler realizada em julho de 2017: ressecção 
de banda anômala e músculo na via de saída do ventrículo direito; 
ventriculoplastia; atriosseptoplastia e plastia de valva tricúspide 
com bom resultado; e insuficiência pulmonar de grau moderado. 
Foi submetida à cesárea eletiva em 2019 sob raquianestesia com 
administração de 12,5 mg de bupivacaína hiperbárica, 20 mcg 
de fentanila e 80 mcg de morfina. Infusão de 1.500 mL de crista-
loides no intraoperatório. Evoluiu em edema agudo pulmonar e 
insuficiência respiratória aguda durante o parto. POI em UTI com 
estabilização hemodinâmica em uso de fármaco vasoativo, manejo 
de edema agudo de pulmão com diurético de alça e ventilação 
não invasiva. Apresentou compensação clínica após 48 horas. 
DISCUSSÃO: A atenção à gestante cardiopata deve considerar o 
remodelamento cardíaco fisiológico com aumento das câmeras 
cardíacas e as modificações hemodinâmicas da gestação em 
relação ao aumento do débito cardíaco em até 50%, sobrecarga 
volêmica, diminuição da resistência vascular sistêmica, variações 
pressóricas e sua interpretação nas diferentes fases da gestação. 
Além disso, é preciso considerar os defeitos residuais das pacientes 
submetidas a reparos cirúrgicos e as mudanças hemodinâmicas 
durante o trabalho de parto, influenciadas pela técnica anestésica, 
especialmente se utilizada anestesia epidural. Durante o trabalho 
de parto, cerca de 500 mL de sangue são redirecionados para a 
circulação materna com “efeito autotransfusão’’, e ocorre aumen-
to do retorno venoso devido à descompressão da veia cava e à 
retirada de um leito de baixa resistência (leito uteroplacentário). 
Portanto, a escolha da técnica anestésica, os cuidados periope-
ratórios e a instalação de monitorização invasiva devem levar em 
consideração os preditores de risco para eventos cardiovasculares 
de cada paciente e possíveis descompensações clínicas.
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142 – Analgesia de parto com remifentanila: 
uma alternativa ao bloqueio de neuroeixo
Autores: *Beatriz Cesar Sant´Anna, Pedro Solfa Campos Oliveira, Renata 
de Paula Lian, Naira Bueno Seixas, Walmor Elias Calil Filho, Thiago Fer-
nando Ruicci Silva

Instituição: Hospital da PUC – Campinas

INTRODUÇÃO: A anestesia neuroaxial é o método padrão-ouro de 
analgesia de parto. Outras formas de analgesia, pouco difundidas e 
menos utilizadas, podem ser realizadas. A remifentanila sistêmica 
é uma opção descrita, segura e facilmente aplicável. RELATO DE 
CASO: L.M.F., 25 anos, 85 kg, 1,63 m de altura, primigesta, ASA II 
devido à gestação, admitida no centro obstétrico em trabalho de 
parto. Com 7 cm de dilatação cervical, foi solicitado analgesia. Pelo 
hemograma, apresentava 48.000 plaquetas, idiopática. Optou-se por 
realizar analgesia venosa com remifentanila. A infusão foi iniciada 
a 0,05 mcg/kg/min, com melhora importante da dor após poucos 
minutos. Decidimos, para evitar o risco de depressão ventilatória ao 
nascimento, reduzir a infusão para 0,03 mcg/kg/min. A analgesia se 
manteve satisfatória. Foi ofertado 2 L/min de oxigênio por cateter nasal 
durante todo o procedimento, que durou 70 minutos, sem depressão 
ventilatória. O neonato nasceu corado e ativo, sem necessidade de 
intervenção imediata ou tardia, com índice de Apgar de 8 e 10, no 
1º e 5º minutos respectivamente. DISCUSSÃO: Apesar dos efeitos 
colaterais indesejados, opioides sistêmicos podem ser utilizados 
para analgesia do trabalho de parto. A remifentanila, opioide de ação 
ultracurta, é segura mesmo que atravesse a placenta, pois é rapida-
mente metabolizada por esterases plasmáticas fetais. A relação de 
concentração da remifentanila na veia umbilical/artéria uterina é de 
0,88, mostrando que há rápida passagem do sangue materno para o 
fetal; enquanto a relação entre as concentrações na artéria/veia umbi-
lical é de 0,29, sugerindo importante metabolização e redistribuição. 
Existem diversas formas de administração, em infusão contínua com 
ou sem bolus em ACP (analgesia controlada pelo paciente), e não há 
consenso sobre qual é mais segura e eficaz. Deve-se respeitar a dose 
máxima de 0,15 mcg/kg/min, capaz de reduzir satisfatoriamente os 
escores de dor durante o trabalho de parto, sem interferir em sua 
evolução. Os principais efeitos adversos são depressão respiratória, 
náuseas, vômitos e prurido. A alteração do padrão respiratório é 
transitória e facilmente corrigida com oxigênio suplementar e/ou 
redução da dose. Não há evidência de instabilidade hemodinâmica 
ou deterioração na cardiotocografia, nas amostras de sangue fetal, 
nos índices de Apgar ou no pH do sangue do cordão umbilical. Ainda 
que não substitua as técnicas neuroaxiais, é provavelmente a melhor 
alternativa disponível para gestantes que, por algum motivo, não 
desejam ou não possam recebê-las. Neste caso, a paciente referiu 
enorme satisfação com a anestesia realizada. 
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168 – Cesárea seguida de cirurgia cardíaca  
em gestante valvulopata grave
Autores: Raphael de Almeida Carvalho, Beatriz Lemos da Silva Mandim, 
Thales Resende Damião, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, *Lucas 
Gonçalves Gomes, Roberto Araújo Ruzi

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia

INTRODUÇÃO: A gravidez acompanhada de cardiopatia representa 
um problema médico especial. Este estudo relata o caso de uma 
gestante valvulopata grave, que foi submetida à cesárea seguida de 
cirurgia para correção de valva aórtica e arco aórtico em um mesmo 
ato anestésico. RELATO DE CASO: Paciente de 30 anos, 70 kg, ASA 
III, IG de 38 semanas (G2P1A0), relatando dispneia aos pequenos 
esforços e dispneia paroxística. Portadora de valva aórtica bicúspi-
de com estenose acentuada (gradiente máximo = 74 mmHg, área 
valvar estimada = 1,0 cm2) e refluxo moderado, além de aneurisma 
de aorta ascendente (47 mm). História de cirurgia prévia de correção 
de coarctação da aorta aos 8 anos e cesárea há 2 anos. DISCUSSÃO: 
Foi monitorizada com eletrocardiograma (ECG), Spo2, T°, BIS, Etco2 
e PAI. Venóclise em membro superior esquerdo 18G e cateter triplo 
lúmen em VJID. Foram administrados midazolam 2 mg, ranitidina 50 
mg, ondansetrona 4 mg, sulfato de Mg2+ 1,4 g, e iniciada infusão 
contínua de dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/h) IV. Foi realizado TAP 
block com nervo ilioinguinal e ilio-hipogástrico bilateral, sob anestesia 
local por planos, guiado por US, com agulha A50, sendo injetados 
30 mL de ropivacaína 0,33% em cada lado. Em seguida, foram ad-
ministrados 70 mcg de morfina e 3,5 mcg de sufentanila intratecal. 
Após 15 minutos, foi induzida a anestesia geral (em sequência rápida) 
com remifentanila 70 mcg, lidocaína s/VC 70 mg, etomidato 20 mg e 
rocurônio 85 mg. Foi realizada IOT e imediatamente iniciado o parto 
cesárea. Após a retirada do bebê (2 minutos), foram administrados 
sufentanila 50 mcg, ocitocina 5 UI + 3 UI/h e ácido tranexâmico 
1,5 g + 3 mg/kg/h. Manutenção foi feita com sevoflurano 0,8%.  
O RN recebeu Apgar 9/9, sem complicações durante sua internação 
e com alta hospitalar no segundo dia. Durante toda a cesárea, a 
mãe manteve-se hemodinamicamente estável. Após o término da 
cesárea, foi iniciada a cirurgia para troca de valva Ao e aorta ascen-
dente. Foram administrados mais 20 mcg de sufentanila e 20 mg de 
rocurônio. O período de CEC foi de 55 minutos, sendo 48 minutos 
de cardioplegia. Ao sair da CEC, a paciente apresentou taquicardia 
ventricular intermitente, recebendo desfibrilação direta com 20 J por 
duas vezes, sendo, então, conectada a um marca-passo externo, além 
de 300 mg de amiodarona. A paciente foi encaminhada em VCM para 
UTI hemodinamicamente estável e sem uso de DVA. Foi extubada 
4 horas após o término, queixando-se apenas de leve desconforto 
abdominal à palpação profunda. Durante toda a internação, relatou 
apenas obstipação intestinal e dor abdominal leve. Recebeu alta no 
quarto dia PO sem intercorrências. CONCLUSÃO: O objetivo deste 
estudo é avaliar a evolução de uma gestante submetida à cesárea 
seguida de cirurgia cardíaca complexa. A resolução da gestação e a 
correção da cardiopatia no mesmo ato anestésico-cirúrgico foram 
indicadas a fim de evitar a sobrecarga imposta ao coração durante 
o trabalho de parto e puerpério. Conforme relatado, a cardiopatia 
na gestante, embora seja uma situação de alto risco, quando condu-
zida adequadamente, resulta em bom prognóstico para o binômio 
materno-fetal.
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184 – Anestesia para correção de 
malformação adenomatoide cística pulmonar 
intrauterina: relato de caso
Autor: *Lourival Dias Pereira Filho
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INTRODUÇÃO: A malformação adenomatoide cística fetal consiste 
em anomalia do desenvolvimento pulmonar, proveniente de cresci-
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mento anormal dos bronquíolos respiratórios terminais. Por tratar-se 
de malformação rara, nem sempre é lembrada como possibilidade 
diagnóstica. RELATO DE CASO: Mulher, 43 anos, ASA II, IMC 26, 
G2P1c, com 27 semanas e 5 dias de gestação, com antecedente 
de hipotireoidismo, em uso prévio de 50 mcg/dia de levotiroxina. 
Durante acompanhamento pré-natal, foram evidenciadas hidrop-
sia fetal e malformação cística pulmonar esquerda, ocasionando 
efeito de massa e comprometimento hemodinâmico. Optou-se 
por realizar cirurgia intrauterina para exérese de lesão expansiva 
e melhora hemodinâmica. Na véspera do procedimento cirúrgico, 
foram administrados 6 mg de levomepromazina como ansiolítico e 
6 mg de dexametasona IV a fim de otimizar a maturação pulmonar 
fetal. A paciente foi sedada com 3 mg de midazolam IV, seguido 
por bloqueio subdural analgésico em nível de L3-L4 com 5 mg de 
bupivacaína hiperbárica, 100 mcg de morfina e 20 mcg de fentanila. 
Foi realizada anestesia geral com indução em sequência rápida, sem 
intercorrências, com 500 mcg de fentanila (7 mcg/kg), 150 mg de 
propofol (2 mg/kg), 80 mg de succinilcolina (1 mg/kg). A paciente 
foi mantida em VM protetora controlada por volume, com Fio2 de 
75%, 4 CAMs de sevoflurano, FR ajustada para manter ETco2 entre 
35 e 40 mmHg e PEEP 5 cmH2O. A manutenção do bloqueio neuro-
muscular foi realizada com 3 mg de cisatracúrio. Iniciou-se sulfatação 
com 4 g de dose de ataque em 20 minutos e manutenção de 1 g/h 
em BIC por 12 horas. A PAM foi mantida acima de 60 mmHg com 
a utilização de bólus intermitentes de metaraminol e/ou efedrina. 
A monitorização fetal intraoperatória foi realizada por análise de 
BCF com US e Doppler intermitente. Antes da toracotomia fetal, 
foi administrada nova dose de 250 mcg de fentanila (3,5 mcg/kg).  
O procedimento foi realizado sem intercorrências. Ao fim, a paciente 
foi encaminhada à UTI sonolenta, extubada, com máscara facial não 
reinalante, mantendo oximetria > 90% e estabilidade hemodinâ-
mica. No POI, manteve estabilidade ventilatória, hemodinâmica, 
ausência de NVPO e dor. Após 12 horas da sulfatação, iniciou-se 
terbutalina 20 mL/h (0,002 mg/mL) durante 24 horas e, em seguida, 
nifedipino 20 mg de 8/8 horas. DISCUSSÃO: A anestesia realizada 
para cirurgias fetais pode ser um grande desafio, e todo o esforço 
deve ser direcionado para a manutenção da homeostase do binômio 
mãe-feto. Atualmente, esse procedimento está tornando-se cada 
vez mais seguro, com obtenção de melhores resultados. Porém, a 
necessidade de profissionais experientes é um fator decisivo para 
a otimização de resultados.
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195 – Choque hipovolêmico após inversão 
uterina pós-parto
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INTRODUÇÃO: Inversão uterina é uma complicação rara e grave 
decorrente do terceiro estágio do trabalho de parto. Configura 
uma emergência obstétrica com alta taxa de mortalidade e com 
necessidade de diagnóstico precoce e conduta terapêutica urgente, 
pois pode levar à morte ou comprometer o futuro reprodutivo da 
mulher.1 RELATO DE CASO: Paciente V.E.P., mulher, 36 anos, primiges-
ta a termo, história de trombifilia, em uso de clexane 40 mg/dia com 
suspensão da medicação há 24 horas, com pré-natal de alto risco. 
Foi admitida no hospital para assistência ao parto vaginal. Sinais 

vitais: PA 120/80 mmHg, FC 78 bpm e Spo2 98%. Foi submetida à 
anestesia peridural contínua com 10 mg. Utilizou-se bupivacaína 
0,125% com vasopressor associado a 100 mcg de fentanila para 
analgesia de parto. O trabalho de parto teve 3 horas de duração; 
RN com Apgar 9/10. Dequitação da placenta ocorreu sem tração, 
porém aparentemente incompleta, cursando com hemorragia; 
hipotensão com PA 70/46 mmHg, FC 100 bpm; palidez; e com res-
posta discreta a metaraminol 0,5 mg. Foram administrados 10 mg 
de ocitocina em 500 mL de Ringer com lactato, metilergometrina 
0,2 mg IM e ácido tranexâmico 1 g e 1.000 mL de cristaloide. Após 
revisão do canal de parto devido a perdas sanguíneas, observou-se 
prolapso de fundo uterino, e foi realizada redução manual. A paciente 
manteve quadro clínico e evoluiu com rebaixamento do nível de 
consciência, sendo indicada laparotomia exploradora pelo obstetra. 
Foi induzida anestesia geral com cetamina 100 mg e rocurônio  
50 mg, manutenção com sevoflurano 1 CAM, AVE em VJID, PAI (artéria 
radial esquerda) e noradrenalina 0,15 mcg/kg/min. A estimativa de  
perda sanguínea foi de 2.000 mL; foram transfundidos 4 con-
centrados de hemácias, 3 bolsas de plasma fresco congelado 
e total de 6.500 mL de cristaloide. Exames laboratoriais no in-
traoperatório: Hb 9,5 g/dL, Ht 29%, coagulograma normal. Ao 
fim da cirurgia, a paciente foi transferida para UTI intubada com 
necessidade de fármaco vasoativo. A extubação ocorreu após 
2 horas de PO concomitante com desmame de noradrenalina, 
e a paciente evoluiu favoravelmente, sem sequelas, com alta 
hospitalar após 5 dias, com Hb 8,3 g/dL e Ht 26%. DISCUSSÃO: 
O diagnóstico da hemorragia obstétrica grave é desafiador, pois 
a perda sanguínea pode ser oculta e as mudanças fisiológicas da 
gestação podem mascarar os sinais clássicos de hipovolemia.  
O atraso no diagnóstico acarreta em graves complicações, po-
dendo resultar até mesmo em morte materna.2 Percebe-se a 
importância da conduta terapêutica imediata e agressiva, e da 
comunicação entre as equipes assistentes a fim de diminuir a 
morbimortalidade da mulher no pós-parto.
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200 – Baixas doses de midazolam para 
ansiólise de gestantes submetidas ao  
parto cesáreo
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Cesar Sant´Anna, *Naira Bueno Seixas, Pedro Solfa Campos Oliveira

Instituição: Hospital PUC – Campinas

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A ansiedade é um sentimento fre-
quente no pré-operatório imediato. Os benzodiazepínicos, como 
midazolam, são os fármacos mais utilizados como pré-medicação 
cirúrgica devido aos seus efeitos de ansiólise, sedação e amnésia. 
Gestantes que serão submetidas ao parto cesáreo também apresen-
tam-se ansiosas e, apesar disso, raramente recebem algum fármaco 
ansiolítico. Isso se deve ao receio existente, entre os profissionais 
envolvidos, quanto às possíveis influências dessas medicações na 
vitalidade fetal e no nível de consciência materno. O objetivo do 
presente estudo foi avaliar o uso de baixas doses de midazolam como 
pré-anestésico em gestantes que serão submetidas ao parto cesá-
reo, assim como a interferência desse fármaco no bem-estar fetal, 
no nível de consciência materno e na recordação do momento do 
nascimento. MÉTODO: Foi realizado um ensaio clínico randomizado 
e duplo-cego no qual 50 gestantes com indicação de parto cesáreo 
receberam uma dose de 0,0125 mg/kg de midazolam intravenoso 
ou o mesmo volume em solução placebo, imediatamente antes da 
raquianestesia. Todas gestantes foram abordadas e informadas sobre 
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o estudo e foi coletado o termo de consentimento previamente. As 
principais variáveis estudadas foram a ansiedade, utilizando a escala 
visual analógica, o nível de consciência pela escala de Ramsay, a 
vitalidade ao nascimento pelo índice de Apgar no 1º e no 5º minutos 
e a recordação materna referente ao momento do nascimento. RE-
SULTADO: A queda da ansiedade no grupo midazolam foi de 13%, 
enquanto o grupo-controle praticamente não apresentou alteração 
(p = 0,027). A vitalidade fetal, nível de consciência e recordação do 
momento do nascimento não apresentaram diferença estatistica-
mente significativa entre os grupos. CONCLUSÃO: O midazolam, 
em baixas doses, reduz a ansiedade de gestantes submetidas ao 
parto cesáreo de maneira segura e pode ser empregado na prática 
clínica, sem interferir na vitalidade fetal ou na recordação materna 
do momento do nascimento. Apesar disso, tal redução é pequena e 
podemos considerar essa dose utilizada como a mínima necessária 
quando se busca a ansiólise dessas gestantes. 
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201 – Anestesia obstétrica em miocardiopatia 
hipertrófica: relato de caso e planejamento 
perioperatório
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INTRODUÇÃO: Com o avanço da obstetrícia, cardiologia e aneste-
siologia, é possível oferecer melhor assistência para as gestantes 
cardiopatas. É importante que o anestesiologista tenha conhe-
cimento do manejo perioperatório dessas pacientes. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo feminino, 34 anos, 1,70 m, 57 kg, 
G2P1C1A0, ASA II, 38 semanas de gestação, diagnosticada com 
miocardiopatia hipertrófica há 4 anos após descompensação 
clínica em pós-operatório de cesariana. Há 3 anos apresentou 
parada cardiorrespiratória após esforço físico, com reversão por 
cardiodesfibrilador implantável (CDI). Durante o pré-natal, manteve 
uso do dispositivo e metoprolol. Entre os exames pré-operatórios 
apresentava: ecocardiografia com espessura septal aumentada 
nos segmentos médio e basal, espessamento de parede anterior 
do ventrículo esquerdo, função sistólica preservada (FE 73%), 
disfunção diastólica grau III, insuficiência mitral e aórtica discretas 
e aumento discreto de átrio esquerdo. Holter com ritmo sinusal, 
distúrbio persistente de condução intraventricular, episódio de 
taquicardia ventricular paroxística não sustentada. Paciente ad-
mitida em sala operatória para cesariana eletiva, desabilitado 
CDI, monitorizada com pressão arterial invasiva, cardioscopia e 
oximetria de pulso. Optou-se por anestesia peridural com ropi-
vacaína (60 mg), fentanila (100 mcg), morfina (2 mg) e lidocaína 
(20 mg), dose única, volume total de 12 mL. Leve desconforto 
no início do procedimento, que foi controlado com fentanila  
(100 mcg) e midazolam (1 mg) intravenosos. Administrados  
também metaraminol a critério, ocitocina, 15 UI, analgésicos e 
1.500 mL de cristaloides. Paciente manteve estabilidade hemo-
dinâmica, sangramento estimado em 200 mL. Após 120 minutos 
de procedimento, foi encaminhada à unidade coronariana. A alta 
hospitalar ocorreu após 5 dias. Recém-nascido com Apgar 5 e 8, 
com boa evolução clínica em UTI neonatal. DISCUSSÃO: Com o 
aumento do volume intravascular na gestação, há melhora do 
fluxo de saída do ventrículo esquerdo, no entanto pode haver 

sobrecarga cardíaca se houver disfunção diastólica importante. 
O anestesiologista deve evitar situações que promovam aumento 
da frequência cardíaca, como dor e fármacos beta-1-agonistas, 
para prevenir arritmia e isquemia. O volume de fluidos deve ser 
ponderado, visto que, após a involução uterina, há aumento do 
retorno venoso e pode haver sobrecarga cardíaca. A escolha da 
técnica anestésica deve ser individualizada, mas é consenso que 
a gestante com miocardiopatia hipertrófica deve receber uma 
avaliação perioperatória diferenciada. 
Referências 
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215 – Anestesia em paciente gestante 
portadora de miastenia gravis e 
esclerodermia: relato de caso
Autores: Audy Rocha de Oliveira Filho, Auridan Marinho Pessoa Neto, 
Francisco Sávio Alves Arcanjo, Alana Maiara Martins Bezerra, Yure Emanuel 
Parente Carneiro, *Cristiane Souza Vasconcelos

Instituição: CET Dr. Oziel de Souza Lima

INTRODUÇÃO: A miastenia gravis é um distúrbio autoimune crônico 
provocado por redução dos receptores funcionais da acetilcolina 
na junção neuromuscular devido à sua destruição ou inativação 
por anticorpos circulantes. Possui prevalência de 1 a cada 7.500. 
Mulheres de 20 a 30 anos são mais comumente afetadas. A es-
clodermia é caracterizada por inflamação, esclerose vascular e 
fibrose de pele e vísceras. Seu início típico se dá entre 20 e 40 
anos, e mulheres também são mais afetadas. A gravidez acelera a 
progressão da esclerodermia em 50% das pacientes. RELATO DE 
CASO: Mulher, 20 anos, P2, 61 kg, 1,63 m, idade gestacional de 33 
semanas e 4 dias por US de primeiro trimestre, G2P1A0 portadora 
de miastenia gravis e esclerodermia cutânea limitada. Foi internada 
por pré-eclâmpsia grave. A miastenia gravis foi diagnosticada aos 15 
anos; estava em uso de piridostigmina 120 mg/dia e prednisona 
15 mg/dia. Foi diagnosticada com esclerodermia cutânea limitada 
desde os 17 anos, em acompanhamento irregular. Cesariana anterior 
há 11 meses com óbito fetal de 27 semanas devido à eclâmpsia. 
Chegou à emergência obstétrica com pressão 170/100 mmHg e 
sinais de pré-eclâmpsia grave. Foi indicada cesariana. Na avaliação 
pré-anestésica, foram observados preditores de via aérea difícil: 
abertura bucal 2 cm, Mallampati 4, distância tioromentoniana de 
6 cm. Optou-se por raquianestesia. Estavam presentes dois anes-
tesiologistas. Foi solicitado fibroscópio, caso houvesse falha da 
raquianestesia. A equipe de cirurgia geral também estava presente, 
caso fosse necessária abordagem cirúrgica emergencial das vias 
aéreas. A paciente foi monitorizada com oxímetro, pressão não 
invasiva, cardioscopia com 5 derivações. Foi realizada raquianestesia 
com agulha Quincke 26G, punção mediana após segunda tentativa 
em L3-L4 com injeção de bupivacaína pesada 13 mg e morfina 100 
mcg, com anestesia completa do território bloqueado, com nível 
sensitivo em T4. Foram administradas cefazolina 2 g, dexametasona 
10 mg, ocitocina 9 UI e ondansetrona 8 mg. Após o procedimento, foi 
encaminhada para sala de recuperação em ventilação espontânea, 
onde ficou em observação durante 24 horas. A paciente evoluiu sem 
intercorrências, sendo encaminhada para a enfermaria. O trabalho 
foi realizado com obtenção do TCLE. DISCUSSÃO: Pacientes com 
miastenia gravis com frequência necessitam de suporte ventilatório 
após a cirurgia. A força muscular parece adequada durante todo o 
pós-operatório mas pode deteriorar-se algumas horas mais tarde. 
A avaliação anestésica dos pacientes com esclerodermia deve dar 

TEMAS LIVRES EM ANESTESIOLOGIA | 66º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA     39



atenção ao estreitamento da abertura oral devido à rigidez cutânea, 
e a laringoscopia por fibra óptica pode ser necessária. A anestesia 
regional pode ser tecnicamente difícil devido às alterações cutâneas 
e articulares que acompanham a doença.
Referência
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219 – Anestesia subaracnóidea em gestante 
portadora de trombofilia hereditária
Autores: Taylor Brandão Schnaider, *Ricardo Luciano D. Meireles de Mi-
randa, Antônio Carlos Aguiar Brandão, Antônio Mauro Vieira, Diógenes 
Soares da Costa, Tiago Alkmin dos Santos Ribeiro

Instituição: CET/SBA Pouso Alegre, MG

INTRODUÇÃO: Os bloqueios no neuroeixo são os procedimentos de 
escolha para anestesia em cesariana, por reduzirem a exposição fetal 
a medicamentos e a perda sanguínea, e permitirem a consciência 
materna e a melhor qualidade de analgesia. RELATO DE CASO: Pa-
ciente de 41 anos, obesidade classe II, G4A3, etilista, ex-tabagista, 
apresentando trombofilia de baixo risco trombótico com mutação 
do PAI-1 (polimorfismo 675G>A [4G/5G]), em uso de enoxaparina 
60 mg ao dia e ácido acetilsalicílico 100 mg ao dia, teve indicação 
de cesariana por macrossomia fetal. Foi suspensa a enoxaparina 
24 horas antes do procedimento cirúrgico pelo hematologista, 
que a reintroduziu 6 horas após. Foi instalada monitorização com 
cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva, 
sendo, a seguir, executado acesso venoso periférico em membro 
superior esquerdo, com cânula 18G, e injetados 2 g de cefazolina 
sódica. Foi realizada anestesia subaracnóidea mediana e única, com 
agulha Quinck 26G × 3,5, sem acidente hemorrágico de punção. 
Foram injetados 12 mg de cloridrato de bupivacaína, 2,5 mcg de 
citrato de sufentanila e 80 mcg de sulfato de morfina. O neonato 
obteve índice de Apgar 8 e 9 (primeiro e quinto minutos, respectiva-
mente). A paciente apresentou um episódio de hipotensão arterial, 
revertido com 5 mg de sulfato de efedrina. Durante a internação, 
não foram observados eventos hemorrágicos, e a alta hospitalar 
ocorreu após 72 horas. DISCUSSÃO: Os bloqueios no neuroeixo são 
frequentemente utilizados em anestesias obstétricas; contudo, têm 
como uma de suas contraindicações os distúrbios da coagulação. A 
paciente apresentou contagem de plaquetas de 110.000/mm3, e a 
enoxaparina foi suspensa em tempo hábil, motivo pelo qual optamos 
pela realização da anestesia subaracnóidea. A indicação da técnica 
anestésica para a paciente obstétrica deve levar em consideração o 
risco-benefício para o binômio materno-fetal, sendo importante a 
avaliação e o acompanhamento de um hematologista, com especial 
atenção às possíveis complicações hemorrágicas perioperatórias.
Referências
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221 – Anestesia para gestante portadora  
de hemoglobinúria paroxística noturna
Autores: *Anastácia Poliana dos Reis Fiorim, Gabriela Villar e Silva, Lilian 
Soares Mohr Campos, Paulo Roberto Alcantara Aguiar, Juliana Fernandes 
Iglesias, David Amorim

Instituição: Hospital Naval Marcílio Dias

INTRODUÇÃO: A hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) é do-
ença rara, com alta incidência de mortalidade fetal e complicações 
maternas. É uma doença das células hematopoiéticas causada 

por mutação de um gene ligado ao cromossomo X. Associa-se a 
manifestações clínicas como hemólise intravascular, trombose de 
vasos de grande calibre e anemia aplásica. A gestação pode ser vista 
como um fator de recorrência ou de piora dos casos com aplasia 
medular. O objetivo deste trabalho é relatar os desafios encontrados 
no manejo perioperatório da gestante. RELATO DE CASO: Gestante, 
27 anos, IG de 38 semanas, GIP0A0, ASA III por hemoglobinúria pa-
roxística noturna, aplasia de medula em acompanhamento regular 
pela hematologia. Em uso de clexane, sulfato ferroso e ácido fólico. 
Apresentou-se para cesariana de caráter eletivo. O resultado dos exa-
mes pré-operatórios eram: hemoglobina de 6,0 g/dL, hematócrito 
de 18,4% e plaquetas de 71.000/mm3, e demais exames dentro da 
normalidade; paciente em acompanhamento regular ao pré-natal. 
Conforme orientação da hematologia, foi realizada hemotransfusão 
de hemácias e plasma previamente à abordagem cirúrgica. Em sala 
operatória, a paciente recebeu monitorização multiparamétrica e 
venóclise com 2 acessos calibrosos. Indução venosa em sequência 
rápida e intubação orotraqueal, sem intercorrências. Anestesia foi 
mantida com sevoflurano, após a retirada do recém-nascido. No 
intraoperatório, mais 4 bolsas de hemácias e 7 de plaquetas foram 
administradas. O ato cirúrgico e anestésico ocorreu sem intercorrên-
cias; a paciente foi encaminhada para unidade fechada extubada. 
Recém-nascido vivo e sem necessidade de cuidados intensivos. 
DISCUSSÃO: A gravidez e a HPN é uma associação de alto risco 
e muito rara. As gestantes portadoras de HPN em remissão têm 
melhor prognóstico, apesar de este ser incerto. Inúmeros são os 
desafios encontrados ao longo da gestação, e o trabalho de parto 
é um aspecto importante. Além da anemia hemolítica, os pacientes 
correm risco de outras complicações, como distonia do músculo liso, 
hipertensão pulmonar, insuficiência renal e hipercoagulabilidade.  
A realização de cesariana está diretamente relacionada à atividade 
da doença, e o parto vaginal acarreta menor risco de hemorragia. 
As infecções são mais frequentes nessas pacientes, especialmente 
em leucopênicas. Além disso, a coagulopatia é um fator impor-
tante na definição da técnica e na condução do caso. Durante o 
manejo anestésico, é preciso evitar fatores predisponentes, como 
hipoxemia, hipoperfusão e hipercarbia, que podem levar à acidose 
e à ativação do complemento. Além disso, é sempre necessária 
uma equipe multidisciplinar com anestesiologistas, obstetras e 
hematologistas atuando em conjunto, diminuindo os riscos para 
o feto e a gestante.
Referência:
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232 – Anestesia para cesariana em portadora 
de bloqueio atrioventricular total em uso de 
marca-passo provisório: relato de caso
Autores: Emerson Alexandre Penteado de Carvalho, Luciane Garcia da 
Silva, *Wyndira Marhalles Simião N. Venancio

Instituição: Hospital Angelina Caron 

INTRODUÇÃO: A gestação é causa comum de descompensação 
cardiovascular. As bradiarritmias durante a gestação são incomuns 
e podem necessitar do implante de marca-passo. Este trabalho 
relata o procedimento anestésico em uma gestante portadora de 
bloqueio atrioventricular total (BAVT) de causa desconhecida em 
uso de marca-passo provisório. RELATO DE CASO: Primigesta, 16 
anos, idade gestacional de 35 semanas, encaminhada para hospital 
de referência após atendimento em emergência, devido à ruptura 
prematura de membranas ovulares, onde foi flagrada bradicardia 
não responsiva à atropina, com diagnóstico de BAVT e hipertensão. 
Não tinha história de cardiopatia nem queixas premonitórias refe-
rentes à situação clínica. Foi submetida à inserção de marca-passo 
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provisório. Permaneceu em tocólise por 3 dias; então, foi realizada 
cesariana sem intercorrências. Avaliação anestésica mostrou: ASA 
III, Mallampati II, FC 60 bpm, PA 111/66 mmHg, assintomática, 
sorologias não reagentes, sem uso de medicações. Devido à es-
tabilidade da paciente, não houve a necessidade da mudança da 
técnica anestésica; optou-se pela raquianestesia com bupivacaína, 
morfina e adjuvantes; recém-nascido com boa vitalidade, Apgar 
9/10. Durante a cirurgia, a paciente manteve-se com marca-passo 
em frequência mínima, sem alterações hemodinâmicas, e perma-
neceu na UTI cardíaca até o terceiro dia de pós-operatório em uso 
do marca-passo sob demanda, sem sinais de baixo débito. Após o 
marca-passo ser desligado e manutenção de frequência cardíaca em 
torno de 60, voltou a apresentar bradicardia e BAV grau II, Mobitz 
tipo I. A puérpera recebeu alta no décimo dia de internação com 
acompanhamento cardiológico para seguimento. DISCUSSÃO:  
O período gravídico puerperal associa-se a mudanças cardiocircu-
latórias com incidência de arritmias. Bradicardias assintomáticas 
raramente ocorrem durante a gestação; às vezes, são atribuídas 
à lentificação da frequência do ritmo sinusal após a compressão 
uterina sobre a veia cava inferior. O BAV de grau avançado que se 
manifesta durante a gestação é geralmente assintomático até o 
trabalho de parto. Quando sintomático, é tratado com marca-passos 
temporários ou permanentes. O BAVT é diagnosticado em pacientes 
assintomáticas por meio de achado de exame eletrocardiográfico, 
solicitado por outros motivos. Nessas pacientes, pode ser necessário 
o marca-passo provisório antes do trabalho de parto. CONCLUSÃO: 
Portadoras de bradiarritmias assintomáticas podem ter gestações 
bem-sucedidas. No estudo, a cardiopatia foi flagrada diante de 
uma urgência obstétrica. Logo, para garantir um bom prognóstico 
para o binômio mãe-feto, é imprescindível uma abordagem mul-
tidisciplinar durante o pré-natal. O anestesiologista deve deter o 
conhecimento a respeito da evolução clínica da cardiopatia, para 
prover os recursos necessários durante o procedimento anestésico 
que supra a necessidade da demanda, caso haja uma descompen-
sação presumida da doença.
Referência
Wolbrette D. Treatment of arrhythmias during pregnancy. Curr Womens Health Rep. 
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235 – Analgesia de parto em paciente com 
síndrome de Guillain-Barré: considerações 
anestésicas
Autores: Angélica Smiderle, Angélica Adam Barth, *Laísa Tamborlim 
Altrão, Bruna da Silva Ferreira, Carolina Spat Javorsky, Mariana Antunes 
Nunes

Instituição: Maternidade Darcia Vargas, Joinville, SC

INTRODUÇÃO: A síndrome de Guillain-Barré é uma doença neu-
rológica autoimune caracterizada por uma polirradiculoneurite 
desmielinizante aguda, incomum durante a gestação. Gestantes com 
GBS representam um desafio para o anestesiologista, em razão da 
alta morbimortalidade associada. O bloqueio peridural permanece 
como opção analgésica, apesar de relatos de possível agravo do dano 
neuronal. RELATO DE CASO: Primigesta, 17 anos, 35 semanas; foi 
internada em trabalho de parto prematuro. Apresentou quadro de 
fraqueza e parestesia em membros inferiores no primeiro trimestre 
da gestação, associado a diarreia e vômitos; iniciou investigação 
de polineurorradiculopatia desmielinizante inflamatória (provável 
GBS). Estudo eletroneuromiográfico apresentou dano desmielini-
zante axonal sensitivo e motor com sinais de reinervação recente 
e doença neuropática em atividade. Foi solicitada avaliação da 
anestesiologia para analgesia de trabalho de parto, colo do útero 
com dilatação de 6 cm. Foi realizada analgesia peridural, com a 
paciente sentada, sob técnica asséptica; botão anestésico, punção 
na linha mediana L4-L5 com agulha Tuohy 17G. Ocorreu perda da 

resistência positiva. Foram administrados 10 mcg de sufentanila e 
10 mg de ropivacaína, e introduzido cateter peridural, sem inter-
corrências. A paciente estava deambulando ao pré-parto. Ocorreu 
melhora da dor, sem necessidade de repique; a paciente evoluiu 
para parto vaginal sem intercorrências. DISCUSSÃO: A GBS não tem 
efeito sobre as contrações uterinas ou sobre a dilatação do colo 
cervical. Portanto, a cesariana não é mandatória nesses casos, e a 
indicação de via de parto é exclusivamente obstétrica. A doença 
afeta principalmente os nervos periféricos; as raízes proximais e os 
nervos cranianos também podem estar acometidos. Desse modo, 
postula-se o risco de piora do comprometimento neurológico após 
manejo anestésico regional, mas nenhuma relação direta foi con-
firmada. O bloqueio peridural em gestantes com GBS demonstra 
benefícios diante das consequências do trabalho de parto, e não 
deve ser contraindicado. Porém, recomenda-se reduzir a dose dos 
anestésicos locais. Gestantes com GBS possuem risco aumentado 
de comprometimento da função respiratória, sendo necessário 
cuidado no manejo da anestesia geral e também no bloqueio de 
neuroeixo extenso. Em relação à anestesia geral, é prudente evitar o 
uso de succinilcolina devido ao aumento de receptores nicotínicos 
de acetilcolina extrajuncionais. A GBS durante a gravidez é de ocor-
rência rara, mas com grande potencial de dano materno-fetal, sendo 
necessário conhecimento sobre as particularidades da síndrome e 
sua relação com a técnica anestésica.
Referências
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238 – Risco perioperatório e preparo 
anestésico em cesariana com acretismo 
placentário
Autores: Bruna da Silva Ferreira, Angélica Smiderle, *Laísa Tamborlim 
Altrão, Angélica Adam Barth, Mariana Antunes Nunes, Camille Andrades 
Cabral

Instituição: Maternidade Darci Vargas, Joinville, SC

INTRODUÇÃO: Acretismo placentário (AP) corresponde à principal 
causa de histerectomia periparto, além de possuir elevada inci-
dência de hemorragia intraoperatória. Dessa forma, o manejo pré 
e perioperatório anestésico deve presumir possíveis complicações 
e riscos em potencial. RELATO DE CASO: Sexagesta, 25 anos, 27 
semanas de idade gestacional, com hipertensão arterial crônica 
em uso prévio de hidroclorotiazida. História gestacional com um 
parto vaginal, três abortos e uma cesariana devido a sofrimento 
fetal agudo. Foi internada por passado obstétrico complicado, com 
US evidenciando placenta prévia posterior. Foi solicitada avaliação 
anestésica devido ao risco de acretismo placentário e rotura uterina. 
No pré–operatório, foi realizada reserva de hemocomponentes e de 
leito em UTI. Optou-se por anestesia geral balanceada, com acesso 
venoso periférico calibroso em membros superiores, intubação 
orotraqueal em sequência rápida com 2 mg de midazolam, 200 
mg de propofol e 100 mg de succinilcolina. Após o nascimento, 
foram administradas 5 unidades de ocitocina, e optou-se pela 
histerectomia. Houve evolução para choque hipovolêmico. Foram 
administrados 4.500 mL de cristaloides, 4 concentrados de hemá-
cias, 700 mL de plasma e 7 unidades de plaquetas. Foi puncionada 
artéria radial esquerda, mantendo hipotensão mesmo com bólus 
de vasopressor de curta ação. Iniciou-se noradrenalina após punção 
de acesso venoso central em artéria subclávia direita. A paciente 
apresentou episódio de taquicardia ventricular sustentada, revertida 
após 300 mg de amiodarona, e foi mantida monitorização para 
transferência. DISCUSSÃO: Complicações periparto de AP incluem 
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hemorragia, tromboembolismo, coagulopatia dilucional, lesão renal 
aguda e lesão de órgãos próximos. Cesariana em gestantes com 
AP é considerada procedimento de alto risco, sendo necessária 
abordagem pré-operatória adequada e manejo perioperatório 
intensivo, a fim de reduzir a morbimortalidade associada. Não há 
dados de estudos prospectivos que suportem o tipo de anestesia 
ideal para a histerectomia em cesariana eletiva. A escolha da técnica 
anestésica pode ser individualizada, levando em consideração as 
comorbidades, a estabilidade hemodinâmica e o grau de invasão 
da placenta. Independentemente da técnica anestésica escolhida, 
a equipe de anestesiologia deve considerar o risco elevado de 
sangramento excessivo e as potenciais coagulopatias associadas 
ao AP e, dessa forma, manejar os cuidados anestésicos a fim de 
minimizar os riscos materno-fetais.
Referências
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252 – Cesariana sob peridural contínua em 
portadora de estenose mitral e hipertensão 
pulmonar: relato de caso
Autores: *Aline Alonso Cherman, Luana Rocha Fleming, Danielle Bastos 
Mendes, José Cosme dos Santos Camargo, Marcelo Sampaio Duran, Daniel 
Vieira de Queiroz

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

INTRODUÇÃO: Cardiopatias são a maior causa não obstétrica de 
morbimortalidade materna, incidindo em 4,2% das gestações no 
Brasil (estatística 8 vezes maior que as internacionais, principal-
mente em função da cardiopatia secundária à doença reumáti-
ca). Apesar da recomendação clássica de submeter as gestantes 
portadoras de estenoses graves e/ou hipertensão pulmonar à 
anestesia geral, há atualmente diversos relatos de sucesso nos 
quais essas pacientes foram conduzidas com anestesia peridural 
contínua, como no caso a seguir. RELATO DO CASO: Gestante, 19 
anos, 45 kg e 1,53 m, com história de febre reumática aos 5 anos 
de idade e troca valvar mitral biológica aos 14 anos, portadora 
de estenose mitral grave (área valvar 1 cm²) com hipertensão 
pulmonar (PSAP 48 mmHg) e necessitando de nova troca valvar, 
com indicação de interromper a gravidez na 34ª semana por 
descompensação cardíaca (classe funcional NYHA IV). Procedeu-
-se com monitorização invasiva da pressão arterial; punção de 
acesso venoso central; realização de anestesia peridural lombar 
contínua, titulada com bólus de 3 a 5 mL de lidocaína a 2% até 
nível em T6; e infusão contínua de fenilefrina, iniciada com a 
primeira administração de anestésico pelo cateter peridural. O 
procedimento fluiu sem intercorrências, atingindo-se adequado 
controle da hemodinâmica materna com fenilefrina em dose de 
até 1,5 mcg/kg/min. O recém-nascido (Apgar 7-8) foi encaminhado 
à UTI neonatal em ventilação mecânica, e a paciente foi levada à 
unidade coronariana, confortável em ar ambiente, com infusão 
contínua de noradrenalina 0,3 mcg/kg/min; ambos receberam 
alta hospitalar no nono dia de pós-operatório. DISCUSSÃO: Há 
controvérsia na literatura acerca da melhor técnica anestésica 
para conduzir gestantes com cardiopatias graves, como a estenose 
mitral com hipertensão pulmonar. No entanto, as edições mais 
atuais dos livros-texto de anestesia obstétrica mostram certa 
preferência pela anestesia neuroaxial com técnicas tituláveis e 
tratamento ativo das alterações hemodinâmicas, evitando, dessa 
forma, os riscos de submeter a gestante e o feto à anestesia geral. 
Os casos da série publicada por Wu e colaboradores, com 48 ges-
tantes com estenose mitral reumática submetidas à cesariana sob 
anestesia peridural, foram todos conduzidos com sucesso, sem 

mortes materna ou fetal. Assim, nosso relato está de acordo com 
os dados disponíveis na literatura, constatando que a anestesia 
peridural contínua pode ter seu espaço no manejo da gestante 
com doença valvar grave.
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254 – Convulsão e parada cardiorrespiratória 
durante cesariana com hipotonia uterina: 
relato de caso
Autores: Thiago de Aquino Cruz, Naira Emy Oliveira Taketomi, *Romeu 
Eloy Barros Junior, Gilcia Maria Souza Oliveira, Marc Yamamoto, Felipe 
Souza Thyrso de Lara

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Santos

INTRODUÇÃO: A incidência de partos cesarianos tem aumentado 
nos últimos anos, e o Brasil é apontado como um dos países com 
maiores índices no mundo. Dados mais recentes apontaram que 
56,7% dos nascimentos no nosso país ocorrem por cesariana (85% 
nos serviços privados, 40% nos serviços públicos). As principais 
complicações durante a cesariana incluem eventos hemorrágicos, 
nos quais a atonia uterina é observada. Dentre os fatores de risco 
associados à atonia uterina, encontramos gestações múltiplas, 
macrossomia fetal, infecção, trabalho de parto prolongado, uso 
de tocolíticos e obesidade materna. RELATO DE CASO: Paciente 
de 26 anos, primigesta; com 41 semanas e 1 dia foi submetida 
à cesariana de emergência devido à taquissistolia uterina não 
responsiva às manobras clínicas e pós-datismo. Foi realizada ra-
quianestesia com agulha Whitacre 27G e administração de 12,5 mg 
de bupivacaína hiperbárica 0,5%, 3 mcg de sufentanila e 80 mcg 
de morfina, obtendo bloqueio até o nível de T6. Após a retirada 
do bebê e da placenta, o obstetra solicitou que fosse administrada 
ocitocina 3 UI IV lentamente; porém, não houve resposta, até tota-
lizar 20 UI, conforme conduta obstétrica. Foi administrado, ainda, 
0,2 mg de metilergometrina IM no vasto lateral, sem resposta, e 
800 mcg de misoprostol via retal, com resposta parcial. A pedido 
da equipe, foi infundido rapidamente 1 g de ácido tranexâmico 
em 50 mL de SF 0,9% devido a sangramento, e, até o momento, 
nenhum medicamento vasopressor foi utilizado. Após infusão do 
ácido tranexâmico, foi observada redução abrupta da frequência 
cardíaca de 95 bpm para 40 bpm e posterior administração de 0,5 
mg de atropina com boa resposta. A paciente, então, começou a 
queixar-se de tontura, taquicardia e cefaleia de forte intensidade 
com turvação visual, sendo observadas elevações sucessivas 
da frequência cardíaca até 180 bpm e da pressão arterial até 
219/130 mmHg, apresentando crise convulsiva. Após cessar a 
crise convulsiva, foi constatada PCR em ritmo de assistolia e foram 
iniciadas manobras de ressuscitação. Foi realizado 1 ciclo de RCP e 
a paciente retornou ao ritmo de taquicardia sinusal. A paciente foi 
encaminhada para a UTI intubada e estável hemodinamicamente. 
Após 24 horas na UTI, a paciente foi extubada, sem alterações 
neurológicas, e encaminhada para a enfermaria com 36 horas, e 
recebeu alta hospitalar com 96 horas após o parto, sem sequelas. 
DISCUSSÃO: A hemorragia pós-parto assume grande importância 
devido à sua alta incidência e ao alto potencial de gravidade.  
A incidência de hemorragia intra e pós-operatória vem aumen-
tando a ponto de muitas instituições estabelecerem diretrizes 
específicas. Atualmente, os obstetras têm incentivado cada vez 
mais o parto normal, em lugar de parto cesariano, e estudos 
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demonstram que o ideal para o Brasil seria uma taxa entre 25 e 
30%, segundo recomendações internacionais.
Referência
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260 – Anestesia materna para cirurgia  
fetal aberta: relato de caso
Autores: *Amanda Mattos Rocha, Henrique Bicalho Rosa, Valeria Jorge de 
Souza Castro, Maria Emilia Rangel da Silva Lara, Marilene Miranda Araujo, 
Luis Eduardo Rias Cardoso

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: Relato de caso de anestesia materna para cirurgia 
fetal aberta. RELATO DE CASO: Gestante, 23 anos, idade gestacional 
de 26 semanas. O feto foi diagnosticado com mielomeningocele, 
com proposta de cirurgia fetal aberta. A paciente foi monitorizada 
com eletrocardiograma (ECG), Spo2, PNI, TOF e BIS. Indução anes-
tésica foi realizada em sequência rápida com sufentanila 50 mcg, 
tiopental 500 mg, midazolam 5 mg e rocurônio 1 mg/kg. Foram 
feitas punção de artéria radial para monitorização e venóclise com 
jelco 16G. Foi passado termômetro esofágico (optou-se pelo uso 
de mantas térmicas para manter a temperatura materna > 36 °C); 
foram utilizados SVD e meias elásticas. A manutenção da anestesia 
foi feita com sevoflurano. A ventilação foi ajustada para manter 
Paco2 de 30 mmHg. Antes da incisão, foram feitos 100 mcg de 
sufentanila, 10 mg de midazolam e infusão contínua de fenilefrina 
para manter PAM > 60 mmHg. Antes da retirada do útero da cavi-
dade abdominal, foram iniciados remifentanila 0,30 mcg/kg/min  
e repique de 50 mg de rocurônio. Para relaxamento uterino, fo-
ram utilizados sevoflurano 3,5 expirado e tridil titulado segundo 
avaliação do obstetra. A paciente foi exposta à mielomeningocele 
pela incisão uterina, operada pela neurocirurgia, sem intercor-
rências – sem movimentos fetais e sem alterações significativas 
da FC fetal (monitorada no campo pelo obstetra com US). Assim 
que o útero foi retornado para a cavidade, foi desligado o tridil e 
reduzido o sevoflurano. Foram feitos 4 g de bólus de sulfato de 
magnésio e mantido 1 g/h para tocólise. Ao fim, o BNM foi revertido 
com sugamadex, seguido de extubação. A paciente foi levada à 
UTI para controle de dor e tocólise. DISCUSSÃO: A cirurgia fetal 
favorece a maior sobrevida dos fetos com anomalias. A anestesia 
para cirurgia fetal apresenta um desafio único, pois mais de um 
paciente está envolvido. A mãe está exposta ao risco cirúrgico, 
sem ser diretamente beneficiada pelo ato cirúrgico; por isso, deve 
ser sempre protegida de riscos indevidos. A compreensão das 
alterações fisiológicas e anatômicas maternas ajuda no manejo 
intraoperatório. A anestesia materna tem efeitos diretos e indiretos 
no feto. A hipóxia é o risco fetal mais importante, e qualquer fator 
que perturbe a oxigenação materna, a ventilação, a perfusão ou 
o equilíbrio acidobásico é uma ameaça ao feto. A hipercapnia 
materna pode levar à acidose fetal, enquanto a hiperventilação 
pode diminuir o débito cardíaco materno, criar vasoconstrição 
uteroplacentária e causar um desvio para a esquerda da curva 
de dissociação da oxi-hemoglobina. Saber se o feto sente dor é 
uma questão polêmica, mas a anestesia fetal é sempre garantida 
pois tem benefícios não relacionados à redução da dor, incluindo 
a inibição do movimento fetal, o relaxamento uterino e a preven-
ção de respostas ao estresse do trauma, e pode prevenir efeitos 
adversos no neurodesenvolvimento. A anestesia fetal pode ser 
feita por transferência placentária de agentes administrados à 
mãe ou por administração fetal direta.
Referência
Ferschl M, Ball R, Lee H, Rollins MD. Anesthesia for in utero repair of myelomeningocele. 
Anesthesiology. 2013;118(5):1211–23.

268 – Parto cesáreo de urgência em paciente 
portadora de nanismo acondroplásico:  
relato de caso
Autores: Amanda Mattos Rocha, Márcio Placedino Martins, Joana Angé-
lica Vaz de Melo, Alan Rezende Freitas Colares, *Isadora Megale Quadros, 
Fernando Antônio da Silva Cifuentes

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: A acondroplasia, forma mais comum de nanismo, é 
uma doença que afeta o crescimento ósseo com incidência variando 
de 1,5 a cada 10 mil e 1 a cada 40 mil nascidos vivos. Esses pacientes 
apresentam distúrbios relacionados aos sistemas respiratório, cardio-
vascular, neurológico e osteoarticular. Em gestantes, as complicações 
incluem risco aumentado de comprometimento respiratório, de 
parto cesariano e um grau de anestesia imprevisível com técnicas 
neuroaxiais. Desse modo, a técnica anestésica de escolha nessas 
pacientes deve levar em consideração essas variações do biotipo 
que podem gerar potenciais dificuldades ventilátorias, de intubação 
orotraqueal e de BNE. RELATO DE CASO: Mulher, 27 anos, 64 kg,  
1,33 m, portadora de nanismo acondroplásico. Avaliação pré-anes-
tésica: acondroplasia sem outras alterações sistêmicas e classificada 
como ASA II. Ao exame físico, não possuía nenhuma deformidade 
espinal óbvia além de lordose lombar. Foi admitida em trabalho de 
parto e indicada cesariana de urgência por sofrimento fetal agudo 
evidenciado por bradicardia persistente. A paciente foi monitorizada 
com pressão não invasiva, oximetria de pulso e eletrocardiograma 
(ECG). Foi realizada raquianestesia em nível de L3-L4 com agulha 
Quincke 25G, com injeção lenta (1 mL/10 segundos). Foram utiliza-
das bupivacaína pesada 7,5 mg e morfina 60 mcg, sendo deixada 
mesa cirúrgica em leve proclive, altura atingida do bloqueio em T4.  
A paciente apresentou episódios de hipotensão leve, controlada 
com efedrina, total de 15 mg. Iniciou-se ato cirúrgico com nasci-
mento de RN vivo, a termo, com boa vitalidade, sem intercorrências 
maternas ou fetais. A paciente voltou a movimentar os membros 
inferiores sem queixas. Alta hospitalar materna e fetal conforme 
rotina de serviço. DISCUSSÃO: Devido à heterogeneidade do nanis-
mo, é difícil fazer generalizações em relação ao manejo anestésico, 
já que a maioria dos relatos na literatura são limitados a relatos 
de casos individuais. A anestesia regional pode ser considerada, 
segundo alguns autores, com doses menores do que as utilizadas 
em parturientes com estatura normal. Contudo, outros autores 
preconizam a anestesia geral devido à incerteza quanto à dose e 
o nível de bloqueio obtido nessas pacientes. Assim, nosso relato 
de caso tem valor educacional ao documentar o fato de que a 
raquianestesia, com baixas doses de opioide e bupivacaína, admi-
nistrada com cuidado e estando ciente das possíveis complicações 
e com as devidas precauções, pode ser uma opção tangível para 
pacientes com acondroplastia.
Referências
Lange EM, Toledo P, Stariha J, Nixon HC. Anesthetic management for Cesarean 
delivery in parturients with a diagnosis of dwarfism. Prise en charge anesthésique 
d’un accouchement par césarienne chez des parturientes ayant un diagnostic de 
nanisme. Can J Anaesth. 2016;63(8):945–51.

Mitra S, Dey N, Gomber KK. Emergency cesarean section in a patient with achon-
droplasia: an anesthetic diliemma. J Anesth Clin Pharmacology. 2007;23(3):315-8.

296 – Manejo anestésico de paciente 
obstétrica portadora de doença de Crohn 
associada à placenta acreta
Autores: Thiago Romanelli Ribeiro, Gabriel José Redondano de Oliveira, Luis 
Antônio Borges, Victor Otávio Kehrnvald Panassollo, *Bárbara Guimarães 
de Melo Cardoso, Renan Bicudo Almeida

Instituição: Hospital Vera Cruz
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INTRODUÇÃO: A doença de Crohn (DC) é frequente em mulheres 
em idade reprodutiva e pode estar presente em três quartos das 
pacientes grávidas de forma inativa. Alguns autores demons-
tram que a DC está associada ao aumento de parto prematuro, 
à restrição de crescimento intrauterino, devido à desnutrição 
calórico-proteica materna, e a conceptos de baixo peso ao nascer. 
Sua associação com distúrbios placentários, como o acretismo, 
diagnosticados no pré-natal, não é relatada com frequência, mas 
isoladamente apresenta altas taxas de morbimortalidade. Sendo 
assim, é de extrema importância a abordagem multidisciplinar a 
fim de evitar maiores complicações maternas e fetais. Destaca-se 
o relato de caso que registra o manejo anestésico de paciente 
com DC e diagnóstico de placenta acreta na 27ª semana de ges-
tação com alto risco para complicações no peri e pós-operatório. 
RELATO DE CASO: Mulher, G2P1A0, cesárea anterior, portadora 
de DC. Foi feito diagnóstico de placenta acreta na 27ª semana 
com US e RM. Deu entrada no hospital com 35 semanas e 5 dias, 
conforme planejamento prévio, para cesariana eletiva, seguida 
por embolização de artérias uterinas (EAU) guiada por radiosco-
pia e histerectomia total (HTA). Realizou-se bloqueio peridural 
com catéter para cesárea e, após o nascimento, indução anes-
tésica geral com sequência rápida e manutenção com propofol 
(80 mcg/kg/min). Foram obtidos pressão arterial invasiva e dois 
acessos periféricos calibrosos. Durante a embolização, não houve 
intercorrências. Na histerectomia, não evidenciou acometimento 
de órgãos adjacentes. Não houve perda sanguínea significativa 
durante todo o procedimento, permanecendo com estabilidade 
hemodinâmica. Ao fim, apresentou Hb 11,4 mg/dL (inicial de  
12,8 mg/dL). Após EOT em sala, sem uso de fármaco vasoativo, 
delta PP 10% e diurese 1 mL/kg/h, foi encaminhada à UTI com 
analgesia peridural via cateter. DISCUSSÃO: Estudos demonstram 
que 37% das pacientes com placenta acreta apresentam coagu-
lopatias com perda e reposição sanguínea de grandes volumes 
durante a histerectomia. Estudos comparativos demonstram que 
pacientes submetidas à EUA após cesárea e antes da HTA apresen-
tam diminuição da perda sanguínea estimada, baixa necessidade 
de transfusão e menor permanência na UTI quando comparadas 
às que são submetidas somente à cesárea e à HTA. Devido aos 
riscos adicionais para o binômio mãe e filho pela DC, no relato 
apresentado, optou-se por embolização profilática seguida de 
histerectomia após cesárea eletiva.
Referências
Mahadevan U. Pregnancy and inflammatory bowel disease. Med Clin North Am. 
2010;94(1):53-73.

Fielding JF, Cooke WT. Pregnancy and Crohn’s disease. Br Med J. 1970;2(5701):76-7.

314 – Manejo anestésico para cesariana em 
paciente portadora de placenta prévia total: 
relato de caso
Autores: *Raphael Vieira Dias, ilvana Hamerski, Milena Candido Pantaleão, 
Luiz Antonio de Moraes, Victor Cáppia, Teófilo Augusto Araújo Tiradentes

Instituição: Santa Casa de Marília

INTRODUÇÃO: Placenta prévia é a situação em que ela está inserida, 
total ou parcialmente, no segmento inferior do útero, podendo 
ou não recobrir o orifício cervical interno. Aumenta o risco de he-
morragia grave antes ou durante o parto, e continua sendo uma 
das principais causas de morte materna (no Brasil é a segunda).  
A placenta acreta é rara e está associada à placenta prévia. RELATO 
DE CASO: Mulher, 37 anos, sem comorbidades, G2A0P0C1, 40 se-
manas de gestação, feto pélvico, placenta fúndica posterior à US de 
terceiro trimestre. Pré-natal sem intercorrências; foi encaminhada 
para parto cesárea devido à posição fetal pélvica e à ausência de 
trabalho de parto. Monitorização de rotina com cardioscopia, PANI e 
oximetria, vénoclise 18G. Raquianestesia com bupivacaína hiperbá-

rica 12,5 mg e morfina 80 mcg sem sedação. Após incisão cirúrgica, 
diagnosticou-se placenta prévia total. Durante retirada do feto,  
a paciente apresentou hemorragia de 2.000 mL, associada à PA  
70/40 mmHg e à FC 120 bpm. Foi feita nova venóclise 18G em 
membro contralateral, administrado metaraminol 50 mcg, e iniciada 
reposição volêmica com cristaloide na proporção de 3:1. O tratamen-
to inicial não foi satisfatório, mantendo queda da PA (65/30 mmHg) 
e FC entre 120 e 140 bpm. Iniciou-se quadro de agitação e, logo 
após, letargia, sudorese fria e pulso fino e rápido, diurese ausente. 
Foi diagnosticado choque hemorrágico, e indicada histerectomia 
pela obstetra. Devido à letargia e à instabilidade hemodinâmica, 
foi induzida anestesia geral com etomidato 15 mg, succinilcoli-
na 100 mg e fentanila 200 mcg. Foi feito BNM com cisatracúrio  
10 mg após confirmar intubação traqueal, mantida com isoflurano 
0,8%. Iniciou-se noradrenalina 0,4 mcg/kg/min. Foi feita reposição 
volêmica com 5 L de cristaloide e 4 concentrados de hemácias.  
A paciente recuperou a estabilidade hemodinâmica após as 
condutas, sendo transferida para UTI, extubada 18 horas após, 
e manteve-se estável. DISCUSSÃO: A hemorragia pós-parto é 
definida como perda sanguínea maior que 500 mL após par-
to vaginal ou 1.000 mL após cesárea. As causas são placenta 
prévia, atonia uterina, inversão ou ruptura uterina, retenção 
placentária ou distúrbios de coagulação. Na presença desse 
quadro, a paciente deve ser monitorizada como rotina; conside-
rar PAI, PVC e débito urinário. Dois acessos venosos calibrosos, 
reserva de hemoderivados e medicações para IOT devem ser 
preparados. A hipervolemia induzida pela gravidez resulta em 
atraso no aparecimento dos sinais hemodinâmicos de choque.  
A hipotensão e a taquicardia só costumam surgir após grandes 
perdas de sangue. A raquianestesia é a técnica de escolha em 
pacientes normovolêmicas e com estabilidade hemodinâmica, e a 
anestesia geral é a técnica de escolha na presença de sangramento 
intenso e instabilidade hemodinâmica.
Referência
Filipe C, Lugarinho Monteiro T, Carvalhas J, Mártires E. Placenta acreta: hemorragia 
massiva inevitável. Rev Soc Port Anestesiol. 2018;27(1):81-5.

321 – Duplo bloqueio para parto cesárea 
em gestante cardiopata
Autores: Eder Adnan de Jesus, Edgar Yugue, Ana Paula Andrade, *Priscila 
Pechim de Andrade, Beatriz Cesar Sant’Anna

Instituição: Hospital PUC Campinas

INTRODUÇÃO: As cardiopatias são a primeira causa não obsté-
trica de morte materna no período gravídico puerperal, sendo 
estas dependentes do tipo da cardiopatia, da reserva funcional de 
cada paciente e das medidas profiláticas e terapêuticas adotadas.  
O manejo clínico da gestante cardiopata deve considerar as mo-
dificações hemodinâmicas da gravidez, como variação do débito 
cardíaco, sobrecarga de volume, alterações dos níveis pressóricos 
e sua interpretação nas diferentes fases da gestação. Este caso re-
fere-se a uma anestesia combinada para uma gestante portadora 
de fibrilação atrial (FA) e insuficiência mitral (IM). RELATO DE CASO: 
Paciente de 33 anos, G6PC2A3, idade gestacional 36+1, 75 kg, 1,65 
m, portadora de FA, IM, diabetes gestacional e histórico de aborta-
mento habitual. Ecocardiografia: IM moderada a importante, dupla 
lesão valvar pulmonar discreta, insuficiência tricúspide discreta e 
FE 71%, ECO sem trombos. Utilizou anticoagulante oral da semana 
20 à 35, e, a partir desta, fez uso hospitalar de enoxaparina 80 mg 
de 12/12 horas. Queixou-se de dispneia aos pequenos esforços na 
última semana gestacional. Foi admitida em sala com anticoagu-
lação suspensa nas últimas 24 horas; foi realizada venóclise com 
cateter 16G, monitorização com cardioscópio, oximetria de pulso 
e pressão arterial invasiva, hemodinamicamente estável, mais an-
tibioticoprofilaxia com 2 g de cefazolina. Foi feita raquianestesia 
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mediana em nível de L5-S1 com 5 mg de bupivacaína hiperbári-
ca 0,5% associada a 20 mcg de fentanila e peridural em nível de  
L3-L4; foi passado cateter peridural, no qual foi injetado, de manei-
ra intermitente, um volume total de 10 mL de lidocaína 2% com 
vasoconstritor. Reposição volêmica restritiva, sem necessidade de 
uso de vasopressores. Após nascimento, com Apgar 9/10, foram 
administrados 2 mg de morfina via cateter peridural para analgesia 
pós-parto. O procedimento ocorreu sem intercorrências; a paciente 
foi encaminhada à UCO no pós-parto imediato. DISCUSSÃO: Ideal-
mente, a estratificação de risco e o aconselhamento de mulheres 
com doença cardíaca estão indicados antes da concepção, a fim 
de promover uma abordagem multiprofissional e uma anestesia 
segura e individualizada. A anestesia regional pode ser praticada 
na grande maioria das pacientes com insuficiência mitral, sendo o 
trabalho de parto espontâneo e parto vaginal o preferido, porém 
não deve ser induzido. Por tratar-se de uma paciente também 
portadora de FA em anticoagulação plena, situação em que não 
se deve suspender inadvertidamente a anticoagulação, optou-se 
por parto cesáreo. A técnica utilizada mostrou-se segura e efetiva 
para realização do procedimento cirúrgico, com manutenção da 
estabilidade hemodinâmica, tranquilidade e participação consciente 
da mãe no parto.
Referências
Moreira WR, Andrade LC. Anestesia para gestante cardiopata. Rev Med Minas Gerais. 
2009;19(4 Supl 1):S21-62. 

MM Siaulys, Yamaguchi ET. In: Siaulys MM .Gestação de alto risco: condutas em 
anestesia obstétrica. Rio de Janeiro: Elsevier; 2012. p.124-7.

334 – Anestesia em gestante com 
plaquetopenia devido à dengue
Autores: José Joaquim Ribeiro de Souza, Luís Fernando Rodrigues Maria, 
Jaime João Jorge, Arthur Joseph de Magalhães, *Victor Cenize Guardia, 
Matheus de S. M. Gomes Schuerewegen

Instituição: Faculdades Integradas Padre Albino

INTRODUÇÃO: A dengue é uma doença febril aguda causada por um 
vírus do gênero flavivírus pertencente à família Flaviviridae, sendo, 
hoje, a mais importante arbovirose que afeta o homem. Constitui-se 
em grave problema de saúde pública especialmente nos países 
tropicais, onde a suspeita de dengue é fundamentalmente clínica 
e sua evolução não é diferente entre grávidas e não grávidas. As 
manifestações clínicas, por serem inespecíficas, devem ser diferen-
ciadas de outras comorbidades que afetam a gestante. RELATO DE 
CASO: Mulher, 35 anos, idade gestacional 36 semanas; relata, há 
4 dias, história de febre, mialgia e exantema associado a prurido 
em região torácica e abdominal. Exames na admissão hospitalar: 
hemoglobina 10 g/dL, hematócrito 33%, plaquetas 13.000 mm3,  
função renal preservada, TGO 180 UI/L e TGP 560 UI/L com cardioto-
cografia apresentando feto ativo. A equipe ginecológica apresentou 
duas hipóteses diagnósticas: síndrome HELLP e dengue. Foi rea-
lizada transfusão de 8 unidades de plaquetas e solicitado exame 
rápido de dengue com posterior exame positivo. Após avaliação 
especializada, a paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico para 
cesariana de emergência. Chegou à sala operatória acordada, agitada 
e orientada, PA 176/112 mmHg, FC 89 bpm, saturação de oxigênio 
98% em ar ambiente, recebendo esquema de sulfato de magnésio 
conforme conduta obstétrica. Dada a gravidade do caso e as con-
traindicações ao bloqueio neuroaxial, decidiu-se por anestesia geral 
intravenosa total em sequência rápida com 1,5 mg/kg de propofol, 
remifentanila 0,5 mcg/kg/min por 3 minutos e rocurônio 1,2 mg/kg  
com manutenção anestésica guiada por BIS entre 40 e 60. Foi rea-
lizada intubação orotraqueal com tubo nº 6 com cuff, guiado por 
bougie. Durante o intraoperatório, foi realizada transfusão de mais 
4 unidades de plaquetas e 1 unidade de concentrado de hemácias 
devido ao moderado sangramento. O procedimento cirúrgico  

ocorreu sem intercorrências, e a paciente foi encaminhada à UTI 
em ventilação espontânea. DISCUSSÃO: A presença de coagulo-
patia com plaquetopenia predispõe a um incremento no risco de 
hematoma epidural com técnicas de anestesia neuroaxial. Embora 
controversas, as diretrizes recomendam uma contagem plaquetária 
maior que 100.000/mm3 para minimizar esse evento. Devemos 
estar atentos aos diagnósticos diferenciais, pois a dengue pode 
ser clinicamente confundida com a síndrome HELLP, podendo 
apresentar trombocitopenia, albuminúria, hemoconcentração, 
dor abdominal e aumento das enzimas hepáticas. O diagnósti-
co e o tratamento precoces são importantes porque a infecção 
viral pela dengue pode ter efeitos adversos sobre a evolução da 
gravidez, determinando aumento das taxas de prematuridade e 
de morte fetal.
Referências
Seabra MAL, Abreu MHC, Ávila A, Figueiredo AAF, Campos DA, Freitas SRO, et al. 
Dengue na gestação. Rev Med Minas Gerais, 2010; 20(2 Suppl 1): S20-3.
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403 – Raquianestesia para cesárea em 
paciente portadora de escoliose grave
Autores: Alex Henrique Ribeiro Campos, Rayra da Silva Nogueira, Luciane 
Bonella, Wilson Gonçalves Sombra, *Maurício Marsaioli Serafim, Carlos 
Othon Bastos

Instituição: Maternidade de Campinas

INTRODUÇÃO: A cifoescoliose é uma desordem comum da coluna. 
Afeta aproximadamente 1 a cada 1.000 indivíduos, sendo grave 
a cada 10 mil acometidos. É definida por desvio espinal coronal 
(escoliose) e sagital (cifose), maior que 10°, assim como rotação 
espinal axial. Quando idiopática, há predominância feminina (4:1) 
e caráter genético. RELATO DE CASO: Mulher, 18 anos, 62 kg e 
1,56 m de altura. G1P0A0, 39 semanas de gestação de feto único. 
Estado físico ASA II por gestação. Nega patologias e comorbida-
des sistêmicas, uso de medicações, tabagismo e etilismo. Exame 
físico: cifoescoliose torácica (T1-T6), com restrição à flexão e à 
extensão do tronco e dificuldade de marcha. Diz possuir desvio 
> 50°. Nega acompanhamento em condição, comprometimento 
orgânico e sintomas. Relata diminuição da atividade fetal. Após 
cardiotocografia, a equipe opta por cesariana emergencial por 
bradicardia fetal persistente. A paciente entra em sala cirúrgi-
ca, ansiosa, sem jejum, PA 132/81 mmHg, FC 115, Satpo2 100%. 
Aparelho cardiovascular e respiratório sem alterações. Via aérea 
com distância tireomentoniana > 15 cm, distância interincisiva  
> 3, avaliação Mallampati II, extensão cervical > 60°. Optou-se 
por raquianestesia, após paciente ingerir citrato de potássio e 
inserir metoclopramida e ranitidina no soro. Foi utilizada agulha 
27G Whitacre para injeção de 12 mg de bupivacaína 0,5% pesada, 
20 mcg de fentanila e 80 mcg de morfina. Foi preparada solução 
de metaraminol 0,25%, para corrigir possível hipotensão. Foi 
realizado bloqueio espinal em topografia de L2-L3 ou L3-L4, fácil.  
O bloqueio se distribui de maneira usual. Nasceu RN do sexo 
masculino, Apgar 6/9/10 em líquido amniótico. O procedimento 
se encerrou sem intercorrências. DISCUSSÃO: A cifoescoliose pode 
ser dividida em primária ou idiopática e secundária a distúrbios 
neuromusculares, espondilite ou síndrome de Marfan. Cobb divi-
diu a escoliose de acordo com a sua gravidade em suave (11-25°), 
moderada (25-50°) e grave (> 50°). Sugere-se um algoritmo de 
anestesia neuroaxial no paciente escoliótico, que pode ser usado 
para direcionar quanto à conduta de cada paciente com escoliose/
cifoescoliose. Para escoliose leve, o profissional deve prosseguir 
o procedimento usando bom posicionamento e precaução com 
o paciente. À medida que os corpos vertebrais se movem axial-
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mente, um maior espaço se abre do lado convexo do paciente, 
permitindo maior acurácia na punção paramediana. Para escoliose 
moderada, deve-se considerar o uso de imagem, como a US e a 
fluoroscopia. Para paciente com ângulo de Cobb maior que 50°, 
já deve ser empregado o uso auxiliar da imagem.
Referências
Bowens C, Dobie KH, Devin CJ, Corey JM. An approach to neuraxial anaesthesia for 
the severely scoliotic spine. BJA. 2013; 111(5):807–11. 
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416 – Comparação entre morfina intratecal  
e bloqueio anestésico do quadrado lombar 
para analgesia pós-operatória em cesáreas
Autores: Amanda Tiemi Nakamura, *Luisa Oliveira de Paiva, Thiago Ca-
margo Ferreira, Camila Sato Campana, Hermann dos Santos Fernandes, 
Hazem Adel Ashmawi

Instituição: Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: Sendo o Brasil o segundo país com maior por-
centagem de cesáreas realizadas no mundo, técnicas que levem 
a uma boa analgesia após o procedimento são essenciais, evi-
tando a dor crônica e contribuindo para uma relação mãe-bebê 
adequada no pós-parto imediato. O uso da morfina intratecal 
tem sido efetivo para esse objetivo, mas seus efeitos colaterais 
tornam necessária a busca por métodos alternativos. MÉTODO: 
Está sendo realizado um estudo clínico, prospectivo, randomizado, 
duplo-cego, no centro obstétrico de um hospital universitário. 
Foram selecionadas, até o momento, 25 gestantes (com o obje-
tivo final de 75), sendo incluídas pacientes maiores de 18 anos, 
com gestação de feto único e idade gestacional mínima de 37 
semanas, agendadas para cesárea eletiva e ASA II. Estas foram 
alocadas em três grupos – A, B e C –, sendo as pacientes do grupo 
A submetidas à raquianestesia com bupivacaína hiperbárica (0,5% 
12,5 mg), fentanila (20 mcg) e morfina (80 mcg); as do grupo B, 
à raquianestesia com bupivacaína hiperbárica, fentanila e ao 
bloqueio de quadrado lombar bilateral (guiado por US, com 
ropivacaína 0,375% 20 mL por lado – dose máxima de 3 mg/kg); 
e, as do grupo C, à raquianestesia com bupivacaína hiperbárica, 
morfina e fentanila, além do bloqueio de quadrado lombar 
bilateral. Após o procedimento, na recuperação pós-anestésica 
(RPA), foram instaladas bombas de PCA IV de morfina 0,1% sem 
fluxo, com bólus de 2 mg sob demanda. Foram avaliados dor 
em repouso e ao movimento na RPA e após 24 horas, nível de 
sedação, consumo de morfina em 24 horas e efeitos colaterais. 
Os dados foram submetidos aos testes Anova, qui-quadrado e 
Kruskal-Wallis. RESULTADO: Para dados antropométricos basais 
(idade e IMC), não houve diferença entre os grupos. Houve, 
porém, diferença estatística significativa entre os escores de 
dor em repouso (EVN), o consumo de morfina (mg) nas 24 horas 
pós-operatórias e o número de casos de prurido na RPA. Todos 
foram menores quando realizado o bloqueio do quadrado lom-
bar associado à morfina intratecal do que quando realizadas as 
outras técnicas. CONCLUSÃO: A realização do bloqueio do qua-
drado lombar associada à morfina intratecal mostrou-se superior 
quando comparada à utilização somente de morfina intratecal 
ou somente do bloqueio no que se refere à dor em repouso e 
ao consumo de morfina no primeiro dia de pós-operatório, além 
de levar a menos casos de prurido na RPA.
Referência
Mieszkowski MM, Mayzner-Zawadzka E, Tuyakov B, Mieszkowska M, Żukowski M, et 
al. Evaluation of the effectiveness of the quadratums lumborum block type I using 
ropivacaine in postoperative analgesia after a cesarean section - a controlled clinical 
study. Ginekol Pol. 2018;89(2):89-96.

430 – Avaliação do Apgar de recém-nascidos 
de gestantes pré-eclâmpticas submetidas à 
reposição volêmica no pré e intraoperatório 
de cesariana sob raquianestesia
Autores: Gabriel Andrade Agareno, André Luiz Nunes Gobatto, Angélica 
Pedreira da Silva, *Melquisedeque do Amparo Santos, Nayara Cairo de 
Oliveira, Marina Fernandes Pereira

Instituição: Maternidade José Maria de Magalhães Netto

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O manejo hemodinâmico em pacientes 
com pré-eclâmpsia (PE) ainda é um desafio na atualidade. Não se 
sabe se diante do contexto da queda do volume plasmático e, conse-
quentemente, aumento da viscosidade sangúinea na PE, a expansão 
volêmica nessas pacientes teria benefícios significativos em diminuir 
a resistência da circulação uteroplacentária com impacto positivo no 
Apgar do recém-nascido (RN). O objetivo deste estudo foi avaliar o 
efeito da reposição volêmica pré e intraoperatória sobre o Apgar de 
RNs de gestantes com PE submetidas à cesariana sob raquianestesia. 
MÉTODO: Realizou-se um estudo observacional, prospectivo e des-
critivo entre maio e novembro de 2018. Foram incluídas no estudo 
47 gestantes com 17 a 46 anos, com idade gestacional no parto ≥ 37 
semanas e com diagnóstico de PE. Foram excluídas pacientes com 
outras síndromes hipertensivas na gestação, com diabetes gestacional, 
com má formação fetal ou sofrimento fetal, submetidas à anestesia 
geral, em uso de outro cristaloide que não fosse o Ringer com lactato 
e que sofreram qualquer intercorrência no intraperatório (IO). As 
informações sobre o volume de Ringer com lactato administrado 
no pré-operatório foram coletadas diariamente em prontuários na 
enfermaria, e as informações sobre o volume administrado no IO 
foram coletadas na ficha de anestesia após a cirurgia. As pacientes 
foram divididas em dois grupos: grupo I (GI), composto por 27 pa-
cientes que não receberam Ringer com lactato no pré-operatório, 
mas receberam 500 a 1.500 mL no IO, e grupo II (GII), composto por 
19 pacientes que receberam entre 500 a 3.000 mL de Ringer com 
lactato no pré-operatório e 500 a 3.500 mL no IO. Para a análise do 
Apgar no primeiro e quinto minutos, utilizou-se o teste t para dados 
independentes, comparando-se as médias do Apgar dos grupos I e 
II. Avaliou-se previamente a variabilidade, e optou-se pelo teste t de 
Student para calcular a diferença de médias, considerando variâncias 
desiguais. Considerou-se intervalo de confiança de 95%. Os volumes 
correspondentes à diluição de medicamentos não foram contabili-
zados na quantificação dos volumes em cada grupo supracitado. 
RESULTADOS: A média do Apgar no primeiro minuto do GI foi igual 
a 7,47 (DP = 0,5), e, no quinto minuto, foi igual a 8,05 (DP = 0,55).  
A média do Apgar no primeiro minuto do GII foi de 8,56 (DP = 0,12), 
e, no quinto minuto, foi de 9,33 (DP = 0,09). Só houve diferença entre 
os grupos I e II, considerando o Apgar no quinto minuto (IC 95% = 
−2,46; −0,11 não inclui o valor 0). O IC com sinal negativo indica 
que o GII apresentou a média do Apgar no quinto minuto maior 
em relação ao GI. CONCLUSÃO: A melhor média do Apgar no quinto 
minuto no GII pode estar relacionada à melhor expansão plasmática 
pré e intraoperatória em relação ao GI.
Referência
Gyselaers W. Maternal venous hemodynamic dysfunction in proteinuric gestational 
hypertension: evidence and implications. J Clin Med. 2019;8(3):335-6.

437 – Manejo anestésico para cesariana em 
paciente portadora de cisto subaracnóideo 
com hidrocefalia
Autores: *Beatriz Cesar Sant’Anna, Renata de Paula Lian, Priscila Pechim 
de Andrade, Patricia Fiorani Pennabel, Eder Adnan de Jesus

Instituição: Hospital da PUC Campinas
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INTRODUÇÃO: A hidrocefalia é o aumento de LCR nos ventrículos 
cerebrais. É classificada em comunicante e não comunicante e 
pode ter diversas etiologias. Cisto subaracnóideo é uma coleção 
intraracnóidea de LCR que frequentemente cursa com hidrocefalia. 
Em gestantes, a abordagem interdisciplinar entre neurocirurgião, 
obstetra e anestesiologista é fundamental para o sucesso no cuidado 
da gestação e do parto. RELATO DE CASO: Paciente A.C.P., mulher, 36 
anos, 76 kg, 1,61 m, ASA I; durante investigação de cefaleia impor-
tante, foi diagnosticada com um cisto subaracnóideo suprasselar e 
hidrocefalia obstrutiva. Enquanto aguardava tratamento cirúrgico, 
ela engravidou. Na gestação, foi acompanhada por obstetra e 
neurocirurgião, e houve melhora dos sintomas iniciais. Com 39 
semanas, foi admitida no centro obstétrico para realização de ce-
sariana eletiva. Admitida em sala estável, sem queixas ou sinais de 
descompensação neurológica. Optou-se pela realização de anestesia 
geral venosa total. O procedimento durou 75 minutos, a paciente 
manteve-se estável, sem intercorrências. Nascimento de criança do 
sexo masculino, em bom estado geral, com Apgar 8/10. DISCUS-
SÃO: As alterações da dinâmica liquórica na gravidez são pouco 
descritas e mais estudos são necessários. A maioria das pacientes 
portadoras de hidrocefalia tem seu quadro agravado, possivelmente 
devido ao aumento da volemia e à venodilatação. O tratamento é 
incialmente expectante, podendo ser indicada drenagem cirúrgica. 
Casos previamente compensados podem descompensar durante 
a gestação e apresentar sintomas de hipertensão intracraniana. 
O diagnóstico a tempo, especialmente na diferenciação com pré-
-eclâmpsia, é um passo importante. Sinais de alerta são cefaleia, 
náuseas e vômito, letargia, alteração visual, ataxia e convulsão. O 
manejo intraparto depende principalmente do estado neurológico, 
e o parto por via vaginal pode ser seguro. Em situações de pressão 
intracraniana (PIC) normal, anestesia peridural pode ser realizada. 
Evita-se o excesso de manobras de Valsalva com elevação da PIC 
e risco de herniação cerebral. Peridural é contraindicada em casos 
de hipertensão intracraniana ou na ausência de aferição da PIC. 
Exames de imagem não são suficientes para garantir normopres-
são liquórica, uma vez que ventrículos sob alta pressão podem ter 
tamanho normal, enquanto a pressão em ventrículos aumentados 
pode não estar elevada. Nos casos com derivação liquórica, não há 
contraindicação absoluta à raquianestesia, embora haja risco de 
contaminação ou infecção. Ao contrário do descrito na literatura, 
nossa paciente apresentou melhora dos sintomas com o progredir 
da gestação. Por não haver medida da PIC, optou-se por anestesia 
geral por segurança da paciente.
Referências
Krovvidi H, Flint G, Williams AV. Perioperative management of hydrocephafus. BJA 
Education. 2018;18(5):140-6. 
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440 – Anestesia para gestante com 
hipertensão pulmonar idiopática
Autores: Franz Schubert Cavalcanti, Carlos Alberto de Figueiredo Côrtes, 
Candido Amaral Sanchez, Wilson Gonçalves Sombra, Luiz Fernando Carlin 
Mutterle, *Ingrid Lopes Silva

Instituição: Maternidade de Campinas

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial pulmonar idiopática (HAPI) é 
uma síndrome rara e ocorre quando a pressão da artéria pulmonar 
média (PAPm) está  > 25 mmHg e a pressão sistólica pulmonar  > 30 
mmHg, em repouso, ou quando essas medidas estiverem > 30 e 35 
mmHg, respectivamente, ao esforço. Predomina em mulheres jovens 
na relação de 5:1 comparada aos homens, sobretudo entre 20 e 40 
anos. Em gestantes, a mortalidade chega a 30%, e a hipertensão 
pulmonar é classificada como risco IV pela escala modificada de risco 
cardiovascular da Organização Mundial da Saúde (OMS). RELATO 

DE CASO: Paciente de 21 anos, primigesta, IG 36 semanas, com 
quadro de dispneia aos grandes esforços há cerca de 3 anos com 
piora para pequenos esforços durante a gestação, em especial nas 
últimas 3 semanas. Após exames, foi diagnosticada com hipertensão 
da artéria pulmonar classe IV, sendo indicado parto cesáreo. Exame 
físico: acordada, FC: 115 bpm e levemente taquipneica em repouso, 
SatO2 92% com cateter de O2, PA: 148/89 mmHg. Ausculta cardíaca 
e respiratória sem alterações, MMII edemaciados. Submetida a anes-
tesia geral balanceada com intubação em sequência rápida, sendo 
utilizados para indução fentanila (300 mcg), etomidato (12 mg) e 
rocurônio (72 mg). Realizada punção da artéria radial esquerda e 
ligado ao transdutor de PAM. Acesso central em veia jugular interna 
direita guiado por ultrassom. Procedimento sem intercorrências. Ao 
término da cirurgia, a paciente foi extubada em sala e encaminhada 
à UTI, estável hemodinamicamente e eupneica em repouso, com 
cateter de O2. DISCUSSÃO: Para o diagnóstico, além de uma história 
clínica detalhada, é necessário ECG, raio X de tórax, ecocardiografia 
e é mandatório um estudo hemodinâmico com cateterismo car-
díaco para confirmação. A anestesia geral é a mais segura nesses 
casos, porém, em eventos específicos (pacientes de menor classe 
funcional), há vantagens na anestesia neuroaxial sequencial com 
doses pequenas de anestésico, seguido de avaliação e obtenção 
de estabilidade hemodinâmica. A anestesia neuroaxial em dose 
única (p. ex., raquianestesia, peridural clássica) está associada a 
risco de colapso cardiovascular, sendo, portanto, contraindicada. 
Pacientes com diagnóstico de HAPI precisam de, no mínimo, acesso 
venoso central e pressão arterial invasiva, além de ECG, SpO2 e 
EtCO2. Recomenda-se adicionar técnicas que auxiliem a hidratação 
guiada por metas, como delta-PP. A vasoconstrição e o remodela-
mento das paredes dos vasos pulmonares são fatores envolvidos 
no aumento da resistência vascular pulmonar; neste contexto, uma 
das drogas indicadas para o tratamento é a sildenafila (inibidor da 
fosfodiesterase 5) que aumenta o GMP cíclico e provoca um efeito 
vasodilatador sobre a artéria pulmonar. O objetivo deste estudo foi 
demonstrar o manejo anestésico de um caso de HAPI relacionado à 
gravidez, já que essa entidade possui elevada mortalidade e resulta 
em um desafio para a equipe. 
Referência 
Pfeiffer MET. Hipertensão arterial pulmonar: abordagem clínica, diagnóstica e avaliação 
funcional. Rev DERC. 2014;20(2):50-4.

441 – Hipertensão arterial pulmonar  
na gestação: relato de caso
Autores: Marselle Ribas, *Andressa Jardim Pierin, Jéssica Luisa Nogueira 
Meinert, Gabrielle Paggi Montemezzo, Ezequiel Milani Machado, Tiele 
Assis Rikimaru

Instituição: Hospital Angelina Caron

INTRODUÇÃO: A hipertensão pulmonar (HAP) é caracterizada por 
elevação da pressão média da artéria pulmonar acima de 25 mmHg, 
sendo agravada pelas alterações fisiológicas da gravidez. É um im-
portante fator de risco no período gestacional e no puerpério, com 
alta mortalidade materna. Com isso, a gestação é contraindicada em 
casos de HAP e deve ser interrompida, mesmo em fase final. RELATO 
DE CASO: Paciente de 22 anos, gestante (G4P2C1-1 natimorto), 11 
semanas de idade gestacional (IG); foi avaliada devido à dispneia, à 
dor torácica e ao mal-estar. Referiu problema cardíaco não especifica-
do. Exame físico: PA 130/70 mmHg, FC 87 bpm, FR 18 rpm, Sao2 98%, 
ausculta cardíaca com bulhas cardíacas rítmicas, normofonéticas 
e sopro holossistólico. Hemograma: normal; eletrocardiograma 
(ECG): ritmo sinusal com possível hipertrofia biventricular; ECO: 
HAP leve; estenose pulmonar valvar moderada com regurgitação 
discreta; função preservada de ventrículo esquerdo; US obstétrica: 
gestação tópica e única, IG 11 semanas e 3/7 dias. Após avaliação, a 
interrupção da gestação foi indicada. Com aceitação da gestante, o 
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procedimento foi realizado com indução de misoprostol via vaginal. 
Houve expulsão de feto íntegro, mas sem expulsão de placenta. 
US pélvica mostrou abortamento incompleto, com necessidade 
de curetagem. A sedação foi realizada com fentanila e etomidato. 
DISCUSSÃO: As alterações fisiológicas maternas de maior significado 
para paciente com HAP são relacionadas ao volume sanguíneo, ao 
débito cardíaco, à resistência vascular pulmonar e à coagulação.  
O volume sanguíneo aumenta de 30 a 50%, com importante 
aumento de plasma. Essa hemodiluição, junto à diminuição da 
resistência vascular sistêmica, leva ao aumento do débito cardíaco, 
que pode não ser atingido, resultando em insuficiência cardía-
ca direita. Embora ocorra a diminuição da resistência vascular 
pulmonar, gestantes com HAP não sofrem essa alteração, e isso 
contribui para a piora do quadro. Também ocorre hipercoagu-
labilidade com possíveis efeitos deletérios para as gestantes 
com HAP, principalmente se houver trombo ou embolização da 
circulação pulmonar já comprometida. A ECO avalia a pressão 
pulmonar, mas o diagnóstico definitivo se dá pela cateterização 
da circulação pulmonar. Para as pacientes que decidem manter 
a gestação, a terapia consiste no uso de anti-hipertensivos, óxido 
nítrico e prostaciclina. As gestantes que optam pela interrupção 
têm o abortamento como tratamento, que deve ser realizado de 
forma precoce para menor risco anestésico-cirúrgico. Apesar de 
a paciente apresentar HAP leve, era sintomática, e, para prevenir 
os riscos, o abortamento foi indicado. Evoluiu de maneira estável 
e satisfatória. Gestantes com HAP apresentam grande desafio 
devido à doença cardiorrespiratória, podendo levar a descom-
pensações clínicas, justificando indicação do abortamento para 
melhor desfecho clínico.
Referência
Schmaltz AA, Neudorf U, Winkler UH. Outcome of pregnancy in women with congenital 
heart disease. Cardiol Young. 1999; 9(1):88-96.

446 – Relato de caso de anestesia em paciente 
no primeiro trimestre de gestação submetida 
a mastectomia radical: desafios e desfecho 
materno-fetal
Autores: Priscila Jalfim Lumba, *Gustavo Henrique França de Moraes, 
Bruno José Aliano Costa, Marcelo Neves Silva, Aline de Vasconcelos Vieira 
dos Anjos, Tânia Cursino de Menezes Couceiro

Instituição: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 
– IMIP

INTRODUÇÃO: O câncer mamário, apesar de raro durante a gravidez, 
é a neoplasia mais frequente na gestante. Sabe-se que a anestesia, 
durante a gestação, parece não aumentar a incidência de malforma-
ções fetais congênitas (MFC), aumentando, no entanto, o risco de 
abortamento. Postergar procedimentos para o 2º trimestre de ges-
tação (evitando-se o período de organogênese) e o uso de técnicas 
anestésicas regionais estão indicados. RELATO DE CASO: Gestante 
de 31 anos, 10 semanas de idade gestacional (IG), G2P1A0 (1 parto 
normal), 51 kg, 1,61 m, ASA II, Mallampati 2 (sem outros preditores de 
via áerea difícil), sem cirurgias prévias realizadas, diagnosticada com 
carcinoma ductal invasor luminal em mama esquerda, foi admitida 
para realização de mastectomia poupadoura de pele e linfadenec-
tomia axilar esquerdas + colocação de expansor. O estadiamento 
da neoplasia impediu a postergação da intervenção cirúrgica até 
o 2º trimestre da gravidez. A programação anestésica consistiu em 
anestesia peridural torácica associada a anestesia geral venosa total 
e controle de via aérea com máscara laríngea (ML). A paciente foi 
monitorizada, sendo puncionado acesso venoso periférico Jelco 18 
G em membro superior direito e realizada antibioticoprofilaxia com 
cefazolina (2 g, IV). Realizada, então, punção do espaço peridural, 
em posição sentada, utilizando-se agulha Tuohy 17 G, em T8-T9, 

sendo posicionado cateter peridural (CP) com sucesso. Paciente 
foi, então, colocada em decúbito dorsal e, em seguida, foram ad-
ministrados, através do CP, 20 mL de ropivacaína 0,6% e morfina 
(1 mg). Seguidamente, foi realizada indução anestésica venosa 
com propofol (100 mg), cetamina (20 mg) e rocurônio (15 mg),  
e passada ML de 1ª geração tamanho 3.0. Manutenção de hip-
nose foi realizada com propofol IV (100-200 mcg/kg/min) através 
de bomba de infusão contínua. Administradas dexametasona  
(8 mg, IV) e ondansetrona (4 mg, IV) para profilaxia de náuseas e 
vômitos. Realizada dose completar de cefazolina (1 g, IV). Ao final 
do procedimento, foi realizada analgesia adicional com dipirona  
(2 g, IV) e 10 mL de ropivacaína 0,25% via CP, sendo retirados o CP 
e a ML sem intercorrências. O tempo total do ato anestésico foi de 
315 minutos. Paciente despertou sem queixas e foi encaminhada 
para a sala de recuperação pós-anestésica, de onde recebeu alta 
para enfermaria. A gestação transcorreu sem anormalidades, con-
cluindo-se com nascimento de feto com boa vitalidade e sem MFC 
através de parto cesáreo às 41 semanas e 4 dias de IG. DISCUSSÃO: 
Este relato ilustra a importância do planejamento anestésico no 
desfecho materno-fetal. Optou-se por técnica combinada pou-
padora de opioides venosos porque a associação do uso destes 
e MFC é possível. O uso de anestesia regional possibilitou menor 
exposição farmacológica ao feto, possivelmente contribuindo com 
os resultados positivos observados. 
Referência 
Toledano R, Madden HE, Leffert L. Anesthetic management of nonobstetric surgery 
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473 – Comparação quanto aos dias de uso  
de opioides entre pacientes com pré-eclâmpsia 
e sem pré-eclâmpsia que usaram entre 1.000  
e 2.000 mL de cristaloide no intraoperatório  
de cesariana
Autores: José de Sá Moraes Neto, Angélica Pedreira da Silva, André Luiz 
Nunes Gobatto, Nayara Cairo de Oliveira, Marina Fernandes Pereira, *Mel-
quisedeque do Amparo Santos

Instituição: Maternidade de Referência Professor José Maria de Maga-
lhães Netto

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O uso de opioides é uma prática fre-
quente no manejo da dor, no pós-operatório, em pacientes pós-ce-
sariana, pois, entre outros fatores, diminui a dor crônica persistente 
e o tempo de internamento pós-operatório; por outro lado, o uso 
prolongado de opioides, entre outros efeitos, está associado a 
reações adversas como náuseas e vômitos. Ademais, estudos que 
relacionem o tempo de uso de opioides no pós-operatório de 
cesariana entre pacientes com PE e sem PE ainda são incipientes. 
O objetivo deste trabalho foi comparar os dias de uso de opioide 
no pós-operatório de cesariana entre pacientes com PE e sem PE 
que usaram um volume entre 1.000 e 2.000 mL de cristaloide no 
intraoperatório. MÉTODO: Trata-se de um estudo observacional, 
prospectivo e descritivo realizado entre maio e novembro de 2018. 
Após coletas diárias, em ficha de anestesia, dos volumes usados no 
intraoperatório de cesariana, observou-se que o intervalo entre 
1.000 e 2.000 mL correspondeu ao volume mais administrado 
nessas pacientes. Para este estudo, optou-se por excluir pacientes 
que não fizeram uso dessa faixa de volume no intraoperatório e 
que não usaram opioide no pós-operatório. Após esse processo, 
o N final passou a ser 277, sendo que 229 tiveram PE e 48 não 
tiveram. Foram excluídas, também, pacientes submetidas a outras 
modalidades anestésicas, que não incluem a raquianestesia, e 
que sofreram quaisquer intercorrências no intraoperatório. Para a 
associação entre PE com os dias de uso de opioide, foi utilizado o 
modelo de regressão binominal negativa e considerado intervalo 
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de confiança de 95%. RESULTADO: Observou-se que, comparado 
àquelas que não tinham PE, as pacientes com PE tiveram taxa de 
incidência 31% maior de dias de uso de opioide (IRR = 1,31; IC = 
1,09; 1,59). CONCLUSÃO: Os achados mostram que pacientes com 
PE, que usaram 1.000 a 2.000 mL de cristaloide no intraoperatório 
de cesariana, ficaram mais dias em uso de opioides no pós-opera-
tório em relação às pacientes que usaram o mesmo volume, mas 
que não apresentaram PE.
Referência
Sutton CD, Carvalho B. Optimal pain management after cesarean delivery. Anesthe-
siology clin. 2016; 35(1):107-24.  

546 – Anestesia obstétrica e a epidemia  
de dengue em Minas Gerais
Autores: Cláudia Helena Ribeiro da Silva, Patrícia Lopes Gabriel, Maria 
Theresa Alencar Ramos, Natália de Barros Borba, *Larissa Martins Silva, 
Luisa Helena Nogueira dos Reis Pereira

Instituição: Santa Casa BH

INTRODUÇÃO: A dengue é uma arbovirose, transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti, que está presente especialmente nos 
países tropicais e acomete todas as faixas etárias. O Brasil ainda 
apresenta dados alarmantes em relação a essa doença. Até o início 
de fevereiro de 2019, notou-se crescimento de 149% dos casos, e, 
em Minas Gerais, houve aumento de 445,2% nos casos, se compa-
rados ao mesmo período de 2018. A dengue pode apresentar-se 
desde formas leves (febre, mialgia), até formas graves, com san-
gramentos e choque. RELATO DE CASOS: Paciente L.R.C., 31 anos, 
84 kg, G3Pc1A1, 36 semanas + 1 dia, sem comorbidades prévias; 
foi admitida na maternidade com quadro de mialgia e cefaleia, 
acompanhadas de febre há 2 dias de evolução, plaquetopenia 
(75.000), mas sem sinais de sangramento. Recebeu o diagnóstico 
de dengue clássica, tipo B. Evoluiu com piora da plaquetopenia 
(18.000) durante a internação; então, a equipe obstétrica optou 
por interromper a gestação com 36 semanas + 6 dias. Recebeu 
transfusão de 14 unidades de plaquetas imediatamente antes 
de iniciar anestesia. Logo após, a contagem de plaquetas pas-
sou para 66.000 e foi realizada a cesariana, sob anestesia geral 
balanceada. Foram administrados 4 g de ácido tranexâmico e 10 
UI de ocitocina IM, seguidos de infusão contínua de solução com 
10 UI de ocitocina. O sangramento foi habitual, e o parto se deu 
sem intercorrências. Paciente E.M.S., 35 anos, 120 kg, G2Pc1A0, 
portadora de HAS, admitida com quadro de dengue tipo C, com 5 
dias de evolução e plaquetopenia importante. Recebeu 10 unida-
des de plaquetas, tendo sido constatadas 27.000 plaquetas após 
transfusão. Foi submetida à cesariana de urgência, sob anestesia 
geral balanceada. Foram administrados 4 g de ácido tranexâmico 
e 15 UI de ocitocina IM. O sangramento aumentou, e o útero se 
manteve hipotônico mesmo após ocitocina, sendo administrada 
metilergometrina IM, com melhora clínica. Ambas as pacientes 
foram encaminhadas à UTI para cuidados pós-operatórios, extu-
badas e estáveis clínica e hemodinamicamente. Tiveram alta no 
primeiro dia PO, sem eventos adversos relatados. CONCLUSÃO: 
A dengue é uma condição desafiadora para o anestesiologista 
obstétrico, haja vista que os pacientes plaquetopênicos e com 
volume plasmático efetivo depletado estão mais suscetíveis ao 
colapso circulatório, que pode ser de difícil manejo. Além disso, o 
risco de sangramento está aumentado nesse grupo de pacientes 
(disfunção plaquetária), de modo que atenção especial deve ser 
dada à prevenção de hemorragia periparto. Nesse contexto, os 
bloqueios do neuroeixo não são indicados, tendo em vista a alta 
probabilidade de hematoma epidural. Assim, a anestesia geral 
passa a ser a técnica de escolha para a cesariana.

Referências
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595 – Índice de massa corporal e desfechos 
clínicos durante a cesariana
Autores: Márcio Luiz Benevides, Luiz Fernando Galesso Seror, Danilo 
Augusto Oliani Giroto, Anne Karoline Coutinho Borges, *Amanda Costa 
Pinto, Aleandra Simões Furtado

Instituição: Instituto de Ciências Médicas da Universidade de Cuiabá

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A obesidade na gestação está associa-
da a vários desfechos clínicos indesejados, incluindo pré-eclâmpsia, 
diabetes melito gestacional, prematuridade, entre outros.1 Poucos 
estudos abordaram os efeitos nos tempos operatórios no parto 
cesariana; assim, o presente estudo comparou o tempo total da 
operação, o intervalo entre a punção subaracnóidea e a incisão 
cirúrgica, o intervalo entre a incisão e o nascimento, a incidência 
de hipotensão arterial materna e índice de Apgar (IA) entre os 
diferentes estratos de IMC. MÉTODO: Foram incluídas gestantes 
maiores de 18 anos, com idade gestacional  > 36 semanas, feto 
único, submetidas à cesariana eletiva sem complicações sob 
raquianestesia e classificadas de acordo com o IMC no momento 
do parto em: normal (< 25 kg.m−2), sobrepeso (25-29,9 kg.m−2), 
obesidade (30-39,9 kg.m−2) e obesidade mórbida ≥ 40 kg.m−2).  
O desfecho principal foi o tempo total operatório. RESULTADO: Das 
335 gestantes incluídas, 154 (46%) eram obesas e 17 (5,1%) eram 
obesas mórbidas. Obesas mórbidas apresentaram maior média 
de idade que as de IMC normal e sobrepeso (p < 0,01 e p < 0,05 
respectivamente). As de IMC normal e sobrepeso apresentaram 
menor paridade que as obesas (p < 0,001 e p < 0,01 respecti-
vamente). Obesas mórbidas desenvolveram mais hipertensão  
gestacional se comparadas às de IMC normal e sobrepeso  
(p < 0,001 e p < 0,01 respectivamente). Obesas também desen-
volveram mais hipertensão gestacional que as de IMC normal (p 
< 0,01), embora nenhuma diferença significativa foi encontrada 
quanto à incidência de diabetes gestacional e outras comorbida-
des. O tempo total da operação foi maior nas obesas mórbidas 
com média e DP (77,35 [± 25,7] minutos) comparadas com aquelas 
com IMC normal (61,3 [± 11,0] minutos) e sobrepeso (62,9 [± 17,8]  
minutos), p < 0,05, porém sem diferença estatística quando com-
paradas com as obesas (68,0 [± 19,9] minutos). O intervalo entre 
a punção lombar e a incisão foi maior nas obesas com média e 
desvio-padrão (DP) de (13,4 [± 5,4] minutos) quando compara-
das com as com IMC normal (10,5 [± 4,0] minutos) e sobrepeso  
(10,4 [± 4,3] minutos), p < 0,05. Os pesos dos recém-nascidos 
(RNs) das obesas (3,347 [± 602] mg) e obesas mórbidas (3,524 
[± 713] mg) foram maiores que os daquelas pacientes com IMC 
normal (3,086 [± 613] mg) e sobrepeso (3,221 [± 550] mg), p < 0,05.  
O nível do bloqueio sensitivo, intervalo incisão-nascimento  
≥ 20 minutos (percentil 90), incidência de hipotensão materna e  
IA < 7 no 5° minuto foram semelhantes nos diferentes estratos de 
IMC. CONCLUSÃO: O tempo total da operação foi significativamente 
maior em obesas mórbidas submetidas a cesariana em comparação 
as de IMC normal ou sobrepeso. Além disso, o aumento do IMC 
foi associado ao aumento do intervalo de tempo entre a punção 
lombar e a incisão e com o peso dos RNs. 
Referência 
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614 – Cesariana em gestante com doença  
de von Willebrand
Autores: *Bruna de Melo Mariano, Haward Hideo Uoieno Iosto, Bárbara 
Almeida da Silva, Paula Barroso Pereira Madruga, Brynner Mota Buçard

Instituição: Hospital Federal de Ipanema

INTRODUÇÃO: A doença de von Willebrand (DvW) é a diátese 
hemorrágica hereditária mais comum, com apresentação clínica 
variável. O ideal é haja acompanhamento por um hematologista 
para avaliação do fator (FvW) e planejamento de conduta no parto. 
RELATO DE CASO: Gestante de 41 semanas, 15 anos, 75 kg, DvW 
tipo 1, sem outras comorbidades. Internada em trabalho de parto 
e indicada cesárea por macrossomia fetal. Plaquetas 190.000/mm3; 
fator VIII 168,5% (N 50-150%); FvW 123,5% (N 50-150%). Reservado 
1 concentrado de hemácias. Usou-se ácido tranexâmico (1 g, IV) e 
optou-se por indução em sequência rápida: fentanila (200 mcg), 
lidocaína (100 mg), propofol (160 mg) e succinilcolina (100 mg, 
IV). Após IOT, em 1 tentativa sem intercorrências, administrou-se 
rocurônio (50 mg). O nascimento ocorreu em 7 minutos após 
IOT, Apgar 8/9. Ocitocina (15 U, IV) conforme rotina. Não foi visto 
sangramento maior durante a cesariana. Analgesia com dipiro-
na (2 g, IV) e morfina (8 mg, SC). Feito sugamadex (200 mg, IV), 
extubação e pós-operatório no CTI. DISCUSSÃO: A DvW pode ser 
hereditária (casos em que o histórico familiar se torna importante), 
ou adquirida, secundária a malignidades, doenças autoimunes, 
drogas ou valvulopatias. Pode variar muito clinicamente, geral-
mente com sangramentos mucosos, menorragias ou articulares. 
As dosagens de TAP ou PTT somente estão alteradas em DvW 
grave, sendo testes ruins para acompanhamento ou screening. 
O acompanhamento é baseado na dosagem de FvW e fator VIII. 
Neste caso, trata-se de tipo 1, com níveis próximos do normal (ou 
até 30% menores) desses fatores. O tipo 2 possui dosagens seme-
lhantes, porém com anormalidades qualitativas e sangramentos 
mais importantes. O tipo 3, raro, possui níveis muito baixos de 
fatores, eventualmente indetectáveis. O uso de desmopressina no 
pré-operatório imediato aumenta em torno de 2 a 4 vezes os níveis 
de FvW/FVIII, porém seu uso profilático no tipo 1 é controverso. O 
uso de concentrado de FvW/FVIII é indicado quando: a) os níveis 
são baixos; b) há um quadro clínico importante nos tipos 1 e 2; c) 
falha na resposta ao teste de desmopressina (que deve ser realizado 
1 dia antes, se possível, da cirurgia). Deve ser continuado por 2 
dias no pós-operatório. O uso de antifibrinolíticos como o ácido 
tranexâmico vem sendo usado com sucesso. Neste caso, não foi 
feito nem a desmopressina, nem o concentrado de fatores em 
função do quadro clínico pobre, porém havia disponibilidade no 
Hemorio em caso de sangramento importante. Geralmente não 
se indica realização de bloqueios neuroaxiais ou acessos vascu-
lares profundos. No entanto, deve-se tomar cuidado com trauma 
e sangramento de vias aéreas durante intubação e extubação, 
especialmente em grávidas. 
Referências 
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624 – Cesárea em paciente com 
cardiomiopatia hipertrófica e CDI
Autores: Camila Biazussi Damasceno, Marina Ayres Delgado, Walkiria 
Wingester Vilas Boas, Ana Carolina Soares Borja, *Thais Costa Chaves, 
Luiz Gustavo Alves Moreira

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: A miocardiopatia hipertrófica (MCH) caracteriza-se 
pela hipertrofia do ventrículo esquerdo (VE) com possível obstrução 
ao fluxo de saída do VE, que, somada às alterações fisiológicas da 
gestação, pode evoluir desfavoravelmente quando não acompa-
nhado por uma equipe multidisciplinar. RELATO DE CASO: L.A.N.S., 
28 anos, sexo feminino, 39ª semana de gestação. Portadora de MCH, 
em uso de metoprolol, cardioversor desfibrilador implantável (CDI) 
e Testemunha de Jeová, não aceitando hemotransfusões. Ecocar-
diografia transtorácica do terceiro trimestre da gestação com fração 
de ejeção ventricular de 68%, hipertrofia septal e função sistólica 
global de VE preservada e disfunção diastólica grau II e pressões de 
enchimento elevadas, com regurgitação mitral e tricúspide leves. 
Encaminhada ao bloco cirúrgico para cesárea eletiva, puncionado 
acesso venoso periférico calibroso, monitorizada com pressão ar-
terial invasiva, oximetria de pulso e eletrocardiograma contínuos; 
pressão arterial média (PAM) 70 mmHg, frequência cardíaca (FC) 
70 bpm e SatO2 98% em ar ambiente (aa). Presença em sala de imã 
para inativação de CDI caso fosse necessário cautério. Anestesia 
peridural e passagem de cateter sob técnica asséptica no espaço 
T12-L1, com infusão de 15 mL de ropivacaína 0,75% e 2 mg de 
morfina; feitos dois repiques de 3 e 5 mL via cateter com lidocaína 
2%, até nível anestésico adequado. Colocada em decúbito dorsal e 
coxim sob região lombar direita para favorecer retorno venoso. FC 
média de 65 bpm e PAM entre 65-70 mmHg, mantidos via metara-
minol. Após clipagem de cordão umbilical, feito 10 UI de ocitocina 
e sintomáticos via venosa. Procedimento anestésico cirúrgico sem 
intercorrências. Encaminhada ao Centro Coronariano de Terapia In-
tensiva para acompanhamento pós-operatório com PAM 70 mmHg, 
FC 65 bpm e SatO2 96% aa. Sem intercorrências materno-fetais até 
alta hospitalar. DISCUSSÃO: A anestesia peridural com passagem 
de cateter para cesáreas permite manutenção do nível anestésico 
e menor consumo de anestésicos locais, controle hemodinâmico 
satisfatório e favorável desfecho intraoperatório. Além disso, as 
especificidades de cada parturiente devem ser avaliadas, como o 
CDI visto no caso e a negação para hemotransfusões, implicando 
na abordagem cirúrgica e manejo per-operatório otimizado com 
redução das perdas sanguíneas. Por fim, a manutenção do volume 
intravascular e ritmo sinusal, frequências cardíacas baixas e redução 
de estímulos simpáticos configuram medidas vitais para evitarmos 
eventos desfavoráveis no intraoperatório. 
Referências 
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687 – Dor lombar pós-parto
Autores: *João Victor Scarpelli de Lima Alvarenga, Victor Hannum Costa, 
Oscar César Pires, Cristiane Medeiros do Nascimento, Rodolfo Genésio Izac, 
Carlos Ney Alencar de Araújo

Instituição: Universidade de Taubaté/CET do Hospital Municipal de São 
José dos Campos, SP

INTRODUÇÃO: A lombalgia pode ocorrer devido a fatores psicosso-
ciais, mecânicos ou hormonais, sendo muitas vezes relacionada à 
gestação. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de lombalgia no período 
pós-parto de pacientes submetidas à cesárea sob anestesia suba-
racnóidea ou parto vaginal sob anestesia local. MÉTODO: Estudo 
prospectivo e observacional realizado em cenário hospitalar após 
aprovação pelo CEP, com participação de 51 pacientes submetidas 
à anestesia subaracnóidea ou à anestesia local para parto vaginal.  
A coleta dos dados ocorreu nos períodos entre 18 e 24 horas e 30 e 
60 dias após o procedimento. Foram registrados o tipo e a frequência 
da dor, assim como sua presença ou não antes do procedimento 
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anestésico. RESULTADO: A prevalência de dor lombar no pós-parto 
imediato foi de 12 (23,5%), sendo que, destas, 5 (42%) relataram 
que já apresentavam esse sintoma anteriormente ao parto, en-
quanto, para 7 delas (58%), esse sintoma surgiu após o parto. Em 
relação ao tipo de anestesia das pacientes nas quais a dor surgiu 
após o parto, 4 (57%) receberam anestesia subaracnóidea para 
cesariana, enquanto 3 (43%) pacientes haviam recebido anestesia 
local para parto vaginal. Após 60 dias do parto, não houve relato 
de dor no grupo que recebeu anestesia subaracnóidea, e apenas 
1 paciente que havia recebido anestesia local para o parto vaginal 
ainda relatava dor. CONCLUSÃO: Embora, neste estudo, o número 
de participantes que apresentaram dor tenha sido pequeno, não 
podemos relacionar a dor lombar pós-parto ao tipo de anestesia.
Referências
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706 – Manejo anestésico em paciente 
gestante cardiopata com hipertensão 
pulmonar moderada submetida à cesariana
Autores: Andrezza Monteiro Rodrigues da Silva, Julize Akemi Müchel 
D’ouro, Hugo Arão Costa Brasil Filho, Mayara da Silva Ferreira, *Danielle 
Bandeira Lima, Christiane Rodrigues da Silva

Instituição: Hospital Universitário Getúlio Vargas

INTRODUÇÃO: Na gravidez, há mudanças fisiológicas progressivas 
para o desenvolvimento fetal e preparação materna para o par-
to. Pacientes cardiopatas com hipertensão pulmonar associada 
toleram pouco essas mudanças, apresentando maior risco de 
óbito materno na gravidez e no puerpério imediato. A redução 
abrupta do débito cardíaco no período intraoperatório pode 
resultar em colapso circulatório, e, por esse motivo, a escolha da 
técnica anestésica é um desafio. RELATO DE CASO: Mulher, 19 
anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, portadora 
de cardiopatia associada à hipertensão pulmonar moderada, 
com indicação de cesariana de urgência por oligodramnia grave. 
Apresentava ecocardiograma com fração de ejeção diminuída 
(47%), aumento moderado do ventrículo esquerdo e importante 
do átrio esquerdo, insuficiência mitral e aórtica discretas e HAP 
moderada. Em uso de hidroxicloroquina 400 mg/dia, nifedipino 
20 mg de 8/8 horas e furosemida 20 mg/dia. Foi admitida em sala 
cirúrgica consciente, eupneica, saturando 96% em ar ambiente, FC 
135 bpm, PA 170/100 mmHg. Foram instalados oxigênio via cateter 
nasal 2 L/min, acesso venoso periférico jelco 18 e acesso venoso 
central em jugular interna direita. Foi administrada hidralazina 5 
mg IV com melhora dos níveis pressóricos. A técnica anestésica 
indicada foi duplo bloqueio: bloqueio peridural contínuo com 
lidocaína 60 mg sem vasoconstritor e bloqueio subaracnóideo 
com bupivacaína pesada 7,5 mg 0,5% + morfina 100 mcg. Du-
rante a cirurgia, a PA variou de 170/100 a 97/50 mmHg, e, após o 
nascimento do concepto, foram administradas ocitocina 10 UI e 
fentanila 25 mcg. O cateter peridural foi retirado ao término do 
procedimento, e a paciente foi encaminhada à UTI com PA 125/80 
mmHg, FC 88 bpm, Spo2 97%. Durante perioperatório, a paciente 
manteve-se estável sem intercorrências. DISCUSSÃO: Na anestesia 
de duplo bloqueio, são utilizadas doses pequenas e seguras de 
anestésicos locais, permitindo instalação gradual do bloqueio 
simpático, melhor acomodação hemodinâmica e menores efeitos 
adversos. A raquianestesia como técnica exclusiva nesses casos não 
é aconselhada, por apresentar rápida instalação com possibilidade 
de hipotensão arterial grave. Na anestesia geral, é necessário o 
uso de ventilação com pressão positiva, podendo levar à piora da 
hipertensão pulmonar, à diminuição do retorno venoso e à falência 

ventricular direita. Entre outras desvantagens da anestesia geral, 
temos maior exposição fetal a anestésicos, maior risco de morte 
materna por broncoaspiração ou via aérea difícil, além de impedir 
a mãe de testemunhar o nascimento do filho. Esses fatores tornam 
a escolha da técnica anestésica bastante complexa.
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748 – Manejo anestésico de paciente 
obstétrica para correção intrauterina  
de espinha bífida
Autores: Romualdo Oliani Neto, Renan de Paiva Castro, Amanda Nunes 
de Oliveira, *Bárbara Guimarães de Melo Cardoso, Luis Antônio Borges, 
Thiago Romanelli Ribeiro

Instituição: Hospital Vera Cruz

INTRODUÇÃO: A presença de um defeito congênito grave é uma 
fatalidade pessoal e familiar que acarreta alto custo social e eco-
nômico para o país. A espinha bífida caracteriza-se por defeito 
congênito do fechamento do tubo neural, causando malforma-
ções durante a quarta semana de embriogênese. A incidência 
situa-se em torno de 1:1.000 nascimentos vivos. O tratamento 
fetal pode ser realizado por meio de cirurgia materno-fetal aberta. 
RELATO DE CASO: Paciente de 40 anos, 82 kg, ASA II, G3Pc1A1, 
IG de 27 semanas, portadora de asma controlada. É alérgica a 
ácido acetilsalicílico, iodo e látex. Está em uso de vitaminas. Sem 
preditores de via aérea difícil ao exame, Mallampati I. A paciente 
foi admitida para tratamento eletivo da espinha bífida por meio 
de cirurgia materno-fetal aberta. Após, foi monitorizada com 
cardioscopia, oximetria, pressão não invasiva, termômetro, BIS 
e capnografia com analisador de gases. Foi realizada anestesia 
por meio de combinação de BNE e anestesia geral. Sedação com 
midazolam 2 mg IV seguida de raquianestesia com administração 
de bupivacaína pesada 15 mg, morfina 100 mcg e fentanila 25 mcg.  
A paciente foi posicionada em DDH e deslocamento do útero para 
a esquerda com auxílio de coxim. Anestesia geral com indução 
IV em sequência rápida com fentanila 350 mcg, propofol 200 
mg e rocurônio 100 mg. Intubação orotraqueal sem intercorrên-
cias. Foi mantida em VCP com oxigênio 1 L/min, ar comprimido  
1 L/min, sevoflurano com concentração de 6%. Foi administra-
do sulfato de magnésio com dose de ataque 4 g/20 minutos e 
manutenção com 1 g/hora IV em infusão contínua. Utilizou-se 
manta térmica para normotermia (36-37 °C). A paciente manteve 
pressão sistólica acima de 110 mmHg, corrigida com efedrina  
5 mg ou metaraminol 0,5 mg em bólus, se necessário. Manteve 
oximetria 99%, FC 80 bpm, pco2 35, BIS 35, e BCF 140 bpm. Novo 
bólus de rocurônio após 2 horas de anestesia. Não foi observada 
perda sanguínea significativa durante o procedimento. O feto 
apresentou estabilidade hemodinâmica durante cirurgia, sendo 
monitorizado por meio de US. O procedimento teve duração de 
4 horas, sem intercorrências, com extubação após sugamadex 
400 mg e despertar satisfatório. A paciente foi encaminhada 
à UTI consciente e hemodinamicamente estável. DISCUSSÃO:  
A terapia fetal por meio da cirurgia intrauterina tem alto potencial 
de morbidade materno-fetal e deve ser cuidadosamente indicada, 
avaliando riscos e benefícios. O foco do manejo anestésico deve 
ser a manutenção da circulação uteroplacentária, o relaxamento 
uterino profundo, a otimização das condições cirúrgicas, a mo-
nitorização hemodinâmica do feto, a prevenção de trabalho de 
parto prematuro e a redução dos riscos para o binômio mãe-feto.
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754 – Anestesia obstétrica para paciente 
portadora de picnodisostose: relato de caso
Autores: *Priscila Filardi de Oliveira, Hugo Eckener Dantas de Pereira 
Cardoso, Ricardo Almeida de Azevedo, José Admirço Lima Filho, Maylane 
Oliveira Magalhães

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos

INTRODUÇÃO: A picnodisostose (PYCD) é uma rara displasia es-
quelética autossômica recessiva, decorrente de defeito no gene 
codificador da enzima catepsina K (CK). A CK atua na reabsorção 
da matriz óssea, e a deficiência em sua atividade leva a uma alte-
ração da remodelação, com fragilidade óssea, o que predispõe a 
fraturas. Alterações clínico-radiológicas presentes em mais de 50% 
dos pacientes incluem: baixa estatura, atraso no fechamento das 
fontanelas e das suturas cranianas, proeminência dos ossos frontal 
e parietal, ângulo mandibular obtuso, hipoplasia maxilar e osteólise 
das falanges distais. Em geral, portadores da doença apresentam 
desenvolvimentos mental e sexual normais. Alterações menos 
frequentes descritas na PYCD são cifose e escoliose. Relata-se 
consanguinidade dos pais em cerca de 30% dos casos. O objetivo 
deste relato é abordar o manejo anestésico em gestante portadora 
de uma doença rara, a picnodisostose. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 16 anos, ASA II, G1P0A0, idade gestacional de 39 
semanas e 2 dias, com picnodisostose, diagnosticada há 3 anos. 
A irmã também é portadora da PYCD. Apresenta baixa estatura, 
fácies típica, com estreitamento bitemporal, frontal proeminente 
e hipoplasia de maxila; dentes amontoados; e braquidactilia em 
mãos e pés. Relatou 9 fraturas ósseas prévias, com duas cirurgias 
no fêmur. Foi encaminhada ao serviço obstétrico de alto risco para 
interrupção da gestação. Ortopedista assistente não indica parto 
vaginal devido à patologia de base, associada com deformidade 
pélvica e fragilidade óssea. Optou-se por realização de bloqueio 
de neuroeixo (BNE), sob raquianestesia em nível de L3-L4, com 
bupivacaína hiperbárica 0,5% 12 mg e morfina 100 mcg. Isso 
conferiu bloqueio sensitivo em nível de T4. O procedimento foi 
realizado sem intercorrências, com duração de 50 minutos. Após 
2 horas e 50 minutos, teve recuperação anestésica satisfatória, 
com escore de Aldrete 10 e escala modificada de Bromage III. 
Teve alta do CRPA. DISCUSSÃO: A PYCD é caracterizada, entre as 
displasias esqueléticas, pela fragilidade óssea e pela tendência 
a fraturas, sendo pouco abordada na literatura em relação aos 
aspectos obstétricos. As manifestações clínicas da doença, e suas 
exuberantes malformações esqueléticas, implicam desafios à 
prática anestésica, sobretudo quanto ao manejo de vias aéreas, 
bem como maior dificuldade à realização de BNE, pela presença 
de alterações da coluna, como escoliose e cifose, com risco de 
distribuição aberrante dos anestésicos no neuroeixo. Ressalta-
mos, no entanto, a viabilidade dessa abordagem nesse cenário, 
que se mostrou segura e efetiva como técnica anestésica para o 
procedimento proposto.
Referências
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771 – Anestesia obstétrica em paciente 
portadora de distrofia muscular de cinturas
Autores: Luciana de Souza Cota Carvalho Laurentys, Tiago Marconi de 
Souza Maia, *Lucas Santos Boaventura, Carla Câmara Moreira, Giovana 
Freitas Rocha de Souza

Instituição: Hospital Júlia Kubitschek

INTRODUÇÃO: A distrofia muscular de cinturas (DMC) representa 
um grupo de miopatias progressivas, geneticamente determi-
nadas, sendo formas recessivas mais comuns. Caracterizam-se 
por fraqueza muscular progressiva de predomínio proximal em 
cinturas escapular e pélvica, existindo desde formas graves, de 
início precoce, a formas leves, de início tardio. Apesar de terem 
baixa prevalência, miopatias podem levar a graves complicações 
durante procedimentos anestésicos, como hipertermia maligna, 
rabdomiólise e piora da função respiratória. RELATO DE CASO: 
Paciente P.A.S., mulher, 28 anos, tercigesta, G3PN2A0, 38 semanas 
de idade gestacional, portadora de DMC, insuficiência respiratória 
e cardíaca (FE 33%) secundárias, necessitando de ventilação não 
invasiva (VNI) 20 horas/dia e queda da capacidade vital de 30% 
em decúbito dorsal. Em discussão multidisciplinar em nosocômio, 
optou-se por realizar cesariana eletiva. A técnica anestésica escolhi-
da foi peridural com cateter em nível entre L1 e L2, monitorização 
invasiva e VNI. Durante todo o procedimento, a paciente mante-
ve-se hemodinamicamente estável, sem necessidade de aminas. 
Os parâmetros respiratórios apresentaram melhora da pressão de 
pico inspiratória após anestesia e retirada do feto. Ao término da 
cesárea, a paciente foi encaminhada à UTI com cateter para analgesia 
pós-operatória. DISCUSSÃO: Não há recomendação específica sobre 
o tipo de anestesia a ser utilizada em pacientes com DMC. Alguns 
estudos, no entanto, apontam para a necessidade de evitar o uso 
de bloqueadores musculares e agentes inalatórios, pelo risco de 
rabdomiólise e hipercalemia, podendo levar à parada cardíaca, a 
arritmias malignas e ao aumento de fraqueza muscular. A aneste-
sia regional é preferível quando comparada à geral, uma vez que 
minimiza complicações pulmonares pós-operatórias. A anestesia 
peridural é uma técnica a ser considerada, devido ao menor risco de 
hipotensão, à habilidade de produzir bloqueio sensório-segmentar 
e a um maior controle sobre a intensidade anestésica sensorial e 
sobre o bloqueio motor. Como se trata de uma paciente cardiopata 
e com baixa fração de ejeção, a simpatectomia súbita possivelmente 
gerada pela raquianestesia pode não ser bem tolerada. A passagem 
do cateter peridural permite, ainda, a titulação do bloqueio durante 
o procedimento cirúrgico, individualizando novas doses de acordo 
com a demanda da paciente, cursando com menor simpatólise.
Referências
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773 – Anestesia para cesárea em gestante 
portadora de miastenia gravis
Autores: Luiz Gonzaga Ramos Prisco Filho, Leonam Nascimento Costa, 
*Ana Carolina Carlos Brito, 1Hugo Eckener Dantas de Pereira Cardoso, 
Ricardo Almeida de Azevedo, José Admirço Lima Filho

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos

INTRODUÇÃO: Mistenia gravis é uma doença de caráter autoimune, 
em que há produção de anticorpos contra receptores da acetilcoli-
na na junção neuromuscular de músculos estriados esqueléticos, 
originando fraqueza muscular flutuante. A prevalência mundial é 
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de 20 a cada 100 mil indivíduos. RELATO DE CASO: Gestante, 40 
anos, ASA III, 70 kg, G3P2nA0, idade gestacional de 35 semanas 
e 1 dia, portadora de miastenia gravis em remissão há 7 anos e 
hipotireoidismo, em uso de piridostigmina e levotiroxina; exames 
pré-operatórios normais; jejum adequado; feto PIG (<p3 – CIUR). 
Optou-se por anestesia em dupla técnica de neuroeixo, espinal e 
epidural combinadas. Em sala cirúrgica, a paciente foi orientada 
sobre o procedimento e seus riscos, e permaneceu sob monito-
rização básica, com sinais vitais dentro da normalidade. Com a 
paciente posicionada sentada, foi realizada peridural em L2-L3, 
por meio da técnica de Dogliotti. Foi administrada lidocaína com 
vasoconstritor 10 mL e introduzido cateter peridural, seguido de 
raquianestesia em L3-L4, com bupivacaína pesada 2,5 mg e morfina 
80 mcg. Após posicionar a paciente em decúbito dorsal horizontal, 
o nível do bloqueio encontrava-se em T6, sendo administrados 
5 mL de lidocaína com vasoconstritor pelo cateter, alcançando 
nível de T4; após 15 minutos, a mesma dose foi repetida. No 
intraoperatório, os parâmetros hemodinâmicos e ventilatórios 
permaneceram estáveis, e a paciente manteve-se calma. O RN nas-
ceu com Apgar 8/9; foi encaminhado à UTI após o procedimento, 
que durou 60 minutos. A puérpera foi encaminhada para SRPA, 
sem queixas. DISCUSSÃO: A anestesia regional pode agravar a 
fraqueza muscular e deprimir a ventilação em razão do bloqueio 
motor e da redução da sensibilidade da membrana pós-juncional 
pelo anestésico local. Para intervenções pélvicas, a raquianestesia 
“baixa” oferece mínimo comprometimento dos músculos da ven-
tilação e pouca absorção do anestésico. A anestesia peridural é 
utilizada nas intervenções dos segmentos torácicos e do abdome 
superior. No contexto da anestesia geral, a redução dos receptores 
de Ach causa resistência à ação dos agentes despolarizantes. O 
uso crônico de anticolinesterásicos diminui a atividade da buti-
rilcolinesterase, que prolonga o efeito da succinilcolina, sendo o 
bloqueio de fase 2 mais comum. Ocorre potencialização dos blo-
queadores adespolarizantes, com menor latência e maior duração. 
O efeito relaxante muscular induzido pelos anestésicos voláteis 
e a depressão respiratória induzida pelos opioides intravenosos 
também são mais acentuados. Ocorre, assim, uma tendência a 
maior tempo de ventilação mecânica, associado a maior taxa de 
complicações. A escolha da técnica anestésica nos portadores 
de miastenia gravis é um desafio e exige bom senso por parte do 
anestesiologista.
Referências
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796 – Anestesia geral associada a bloqueio 
de quadrado lombar do tipo II para correção 
intrauterina de mielomeningocele fetal: 
relato de caso
Autores: Fernando Souza Nani, Diego Nogueira Silvestre, Olympio de 
Hollanda Chacon Neto, Bruno Erick Sinedino de Araújo, *Ricardo Vieira 
Carlos, Ligia Andrade da Silva Telles Mathias

Instituição: Grupo Santa Joana – Maternidade Pro Matre Paulista

INTRODUÇÃO: Com o advento dos resultados obtidos por meio do 
MOMS trial, a cirurgia intrauterina passou a ser uma opção válida e 
de grande utilidade para a abordagem de problemas congênitos, 
como a spina bifida. A técnica anestésica tem como objetivos a 
analgesia pós-operatória, administração e controle da tocólise, 
bem como a manutenção da perfusão placentária adequada por 
meio de normotensão, manejo hemodinâmico estrito da paciente 

e analgesia pós-operatória. O bloqueio do plano do músculo qua-
drado lombar do tipo II associado à anestesia geral é uma opção 
no controle da dor, profilaxia do trabalho de parto prematuro e 
redutor do consumo de opiáceo no pós-operatório. RELATO DE 
CASO: A.P.O.D.O., sexo feminino, 32 anos, 21 semanas e 4 dias de 
idade gestacional, foi submetida a correção intrauterina de mielo-
meningocele. Realizada anestesia geral balanceada (sevoflurano, 
fentanila e rocurônio) com associação de bloqueio do quadrado 
lombar do tipo II ao final do procedimento, guiado por ultrassono-
grafia (bupivacaína 0,5%, 20 mL em cada lado). Tocólise realizada 
no intraoperatório com nitroglicerina, sevoflurano e mantida no 
pós-operatório com sulfato de magnésio, terbutalina e nifedipino. 
Após conclusão do procedimento, a paciente foi extubada com 
evolução de dor segundo EVN 0 (pós-operatório imediato), 2 (6 
horas após o procedimento) e 7 (24 horas após o procedimento). 
Manteve-se estável hemodinamicamente, sem nenhum episódio 
de hipotensão. Regime analgésico multimodal com dipirona e 
tramadol; resgate analgésico com morfina (2 mg, IV). DISCUSSÃO: 
A utilização do bloqueio do quadrado lombar do tipo II é uma 
estratégia válida e coerente para o controle álgico de pacientes 
submetidas a cirurgias intrauterinas. Conforme apresentado no caso, 
o controle de dor manteve-se constante ao longo das primeiras 16 
horas, sem que houvesse necessidade de utilização de nenhuma 
dose de resgate de opioide. A correta indicação e utilização dessa 
estratégia apresenta-se como alternativa à abordagem do neuroeixo 
da paciente, minimizando os efeitos colaterais hipotensores da 
anestesia peridural contínua, sem prejuízos à analgesia pós-ope-
ratória inicial da paciente. 
Referência 
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797 – Evolução da temperatura materna  
e do recém-nascido após anestesia 
subaracnóidea para cesárea
Autores: Tatiana Aparecida Crispim, Edna Shimura, Alberto Vasconcelos, 
Ligia Andrade da Silva Telles Mathias, *Ricardo Vieira Carlos

Instituição: Grupo Santa Joana, Maternidade Pro Matre Paulista

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A incidência de hipotermia em gestantes 
submetidas à raquianestesia para cesariana é alta, mais frequen-
temente quando é utilizada morfina subaracnóidea. O presente 
estudo teve como objetivo verificar a evolução da temperatura 
central e a incidência de hipotermia materna e do recém-nascido 
(RN) submetidos à anestesia subaracnóidea para cesárea. MÉTODO: 
Foi realizado estudo transversal, aberto, em gestantes de termo, 
submetidas à cesárea sob anestesia subaracnóidea com bupiva-
caína hiperbárica 10 mg, morfina 100 mcg e fentanila 10 mcg.  
A temperatura foi avaliada na entrada da sala de operações (Tentrada 

SO), no momento do nascimento (Tnascimento) e na saída da sala de 
operações (Talta da SO), com termômetro clínico eletrônico oral (mãe) 
e axilar (RN). A temperatura da sala de operações foi mantida fixa 
em 24 °C, e foram utilizadas soluções aquecidas. Para a análise dos 
resultados da temperatura nos diferentes intervalos de tempo, 
foram empregados teste t de Student pareado, teste de c2 e análi-
se de variância de medidas repetidas Anova. RESULTADO: Foram 
avaliadas 201 pacientes, 80 com estado físico ASA I, e 121 ASA II, 
com valores médios de idade de 34 anos, IMC 33,2 kg/m2, idade 
gestacional de 37,2 semanas; mediana – número de gestações: 
2, e partos anteriores: 1; comorbidades principais: hipertensão 
arterial e obesidade. Os valores médios e respectivos de DPs da 
temperatura das pacientes e dos recém-nascidos constam na ta-
bela a seguir. A análise de variância de medidas repetidas mostrou  
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p < 0,0001, e, na comparação entre os momentos, dois a dois (teste 
de Tukey), verificou-se diferença significativa (p < 0,05) da tempe-
ratura materna entre os momentos Tentrada SO/Tnascimento e entre Tentrada 

SO/Talta da SO. Na análise das temperaturas dos recém-nascidos, o teste 
t de Student pareado revelou p = 0,1018.

 
Temperatura  
materna (°C)

Temperatura  
do RN (°C)

Tempo (min) Tentrada SO Tnascimen-to Talta da SO Tnascimento Talta da SO

Média ± DP 36,47 ± 
0,33

36,2 ± 0,46 36,16 ± 
0,43

36,53 ± 
0,39

36,50 ± 
0,36

DP, desvio-padrão; RN, recém-nascido; SO, sala de operações; T, temperatura.  

A incidência de hipotermia (temperatura < 36 °C) materna nos 
momentos do estudo foi: 6% (Tentrada SO), 27,8% (Tnascimento) e 28,4% 
(Talta da SO), com diferença significativa entre os momentos (p < 0,0001 
– teste de c2). No recém-nascido, essa incidência foi: 7,5% (Tnascimento) e 
8,8% (Talta da SO), sem diferença nos dois momentos (p = 0,7136 – teste 
de Fisher). CONCLUSÃO: No presente estudo, verificou-se redução 
da temperatura materna após a raquianestesia para cesárea, com 
incidência de hipotermia crescente até a alta da SO. No entanto, 
não se observou alteração da temperatura dos RNs, e a incidência 
de hipotermia manteve-se constante e baixa.
Referência
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818 – Manejo de hemorragia grave  
decorrente de sangramento infundibular  
em gestante
Autores: Guilherme Haelvoet Correa, Renyer dos Santos Gonçalves, Ricardo 
Mezzetti, Marta Regina Scheider Santos, *Gabriel Soares de Sousa

Instituição: Grupo Santa Joana – Hospital e Maternidade Santa Joana

INTRODUÇÃO: A hemorragia obstétrica é uma das principais cau-
sas de mortalidade materna no Brasil e no mundo. A utilização de 
protocolos padronizados agiliza o atendimento, otimizando os 
recursos humanos e financeiros, reduzindo a morbidade e morta-
lidade materna. RELATO DE CASO: G1 P0 A0, 30 anos, 33 semanas 
de gestação gemelar, hígida, é admitida no hospital com dor ab-
dominal de forte intensidade em região hipogástrica por volta das 
15 horas. Encaminhada prontamente para realização de ultrassom, 
que foi sugestivo de descolamento prematuro de placenta. Foi, 
então, classificada como de alto risco hemorrágico e encaminha-
da imediatamente para o centro obstétrico para cesárea, que foi 
iniciada às 15h15. Admitida em sala operatória com PA inicial de 
130 x 80; FC 98; SpO2 98%; FR 18. Realizada venóclise MSD e MSE 
com cateteres 14 G e 16 G, coleta de exames; solicitado reserva de 
hemocomponentes, seguida de raquianestesia. Após incisão de 
parede abdominal, identificou-se grande quantidade de sangue 
vivo em abdome, seguida de instabilidade hemodinâmica. Foi 
realizada conversão imediata para anestesia geral, com intubação 
orotraqueal em sequência rápida, punção de artéria radial e acesso 
venoso central. A retirada dos conceptos ocorreu às 15h33, e o con-
trole do sangramento intraoperatório foi realizado com auxílio da 
equipe da cirurgia geral, tendo sido identificado ruptura de artéria 
em região infundibular uterina. No intraoperatório, foi administrado 
ácido tranexâmico (1 g), coleta sequencial de exames laboratoriais 
(Hb/Ht, fibrinogênio, coagulograma e plaquetas), reposição volê-
mica com cristaloides de maneira criteriosa, com uso de soluções 
balanceadas, administração de 2 CH, aquecimento da paciente 
com manta térmica, utilização de uterotônicos de segunda linha 

(ergometrina IM e misoprostol VR) e de vasopressores (metaraminol).  
O sangramento cumulativo total quantificado objetivamente foi 
de 2.500 mL. O tempo admissão hospitalar-sala operatória foi de 
15 minutos, e a admissão-nascimento dos bebês, de 33 minu-
tos. Paciente foi transferida para UTI extubada com Hb final de  
11 g/dL e fibrinogênio = 297 mg/dL. No 1º dia de pós-operatório, 
os exames de controle mostravam Hb = 8,1 g/dL e fibrinogênio 
= 157 mg/dL, recebendo, então, 2 unidades de concentrado 
de fibrinogênio. Evoluiu sem outras comorbidades, recebendo 
alta hospitalar em 6 dias. DISCUSSÃO: O uso de protocolos de 
hemorragia, recursos tecnológicos e treinamentos periódicos 
de equipe multiprofissional são primordiais na redução da mor-
bimortalidade nas hemorragias obstétricas. Neste caso, o fluxo 
preferencial de atendimento, a identificação e eliminação precoce 
da causa de sangramento (pelo mnemônico dos “4 Ts”) e a ado-
ção de medidas de suporte adequadas, que foram prontamente 
adotadas por equipes bem treinadas, garantiram a agilidade e 
o sucesso no atendimento. 
Referência 
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843 – Anestesia peridural guiada por 
ultrassom para parto cesáreo trigemelar  
em paciente obesa
Autores: Gabriel Ferraz Campos Basilio, Guilherme de Souza Barros, Helga 
Bezerra Gomes da Silva, Laíze Ribeiro Terra, Gabriel Magalhães Nunes 
Guimarães, *Vinícius Oliveira Domingues

Instituição: Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

INTRODUÇÃO: A raquianestesia é a técnica mais usada em partos 
cesáreos devido ao seu perfil de segurança. No entanto, em alguns 
casos, a peridural é melhor indicada. Aumento de complicações 
perioperatórias podem advir da presença de obesidade, bem como 
da gestação de múltiplos. RELATO DE CASO: Paciente de 26 anos, 
IMC 62,9 kg/m² (obesidade III/mórbida), G6PN3C2A0, idade gesta-
cional de 35 semanas e 2 dias, em gestação trigemelar, candidata a 
parto cesáreo. Refere hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 2 e 
hipotireoidismo em uso de metildopa (300 mg/dia) e levotiroxina 
(50 mcg). Foi realizada punção lombar peridural no dia anterior 
à cirurgia com auxílio de ultrassom, entre L3-L4, e inserção de 
cateter peridural. Em sala cirúrgica, foi posicionada em decúbito 
dorsal horizontal, com cefaloaclive, e administradas, via cateter 
peridural, doses escalonadas de 7 mL, 5 mL e 5 mL, de solução 
com fentanila (5 mg/mL), lidocaína 2% e ropivacaína 0,4%, em 
intervalos de 10 minutos. Bloqueio sensitivo instalado ao nível de 
T4/T6. Após 53 minutos do início da anestesia, nasceram os fetos 
com Apgar entre 7 e 10. Durante o procedimento, apresentou 
hipotensão leve, acompanhada de náuseas e vômitos. Adminis-
trados efedrina (25 mg), dexametasona (10 mg), ocitocina (16 UI), 
dipirona (2 g), ondansetrona (8 mg), tenoxicam (40 mg); morfina 
(1 mg) (peridural); suporte de O2 sob cateter nasal. DISCUSSÃO: As 
estratégias para bloqueios em gestantes obesas são um grande 
desafio para a Anestesiologia. Avanços, como punção guiada por 
ultrassonografia, proporcionaram mudanças significativas, pois 
possibilitam a escolha do melhor local para punção e instalação 
do cateter peridural e, consequentemente, maior efetividade do 
bloqueio com menor dose de anestésicos. No caso em questão, a 
atuação correta e planejada da anestesia foi fundamental para o 
desfecho positivo materno-fetal. O bloqueio peridural escalonado 
possibilitou a instalação gradual do bloqueio e, assim, minimizou 
os efeitos cardiovasculares. Sabe-se que a obesidade, somada ao 
aumento uterino, aumenta a pressão intrabdominal e a compres-
são da aorto-cava, causando hipotensão. Esses efeitos podem 
ser potencializados pelo bloqueio peridural não racionalizado, 
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especialmente em gestação de múltiplos, em que o efeito Poseiro 
é mais significativo. CONCLUSÃO: A anestesia peridural com doses 
escalonadas mostrou-se efetiva para o melhor manejo ventilatório 
e hemodinâmico. Além disso, é uma técnica viável para gestantes 
com obesidade mórbida, especialmente se guiada por USG, para 
diminuir a chance de falhas. 
Referência 
Schmidt SRG, Schmidt AP, Schmidt AP. Anestesia e analgesia de parto. Arq Bras Cardiol. 
2009;93(6, Suppl. 1):e169-71.

849 – Morbidade materna e neonatal 
associada a placenta prévia
Autores: *Guilherme Haelvoet Correa, Mônica Maria Siaulys, Celena Matiko 
Fujisawa Nakao, Mario Macoto Kondo, Maria Regina Torloni

Instituição: Grupo Santa Joana – Hospital e Maternidade Santa Joana

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A placenta prévia (PP) e cesárea 
anterior são os principais fatores de risco para o espectro de acre-
tismo placentário e podem acarretar grandes perdas volêmicas, 
histerectomia, coagulopatia e morte. A prevalência do espectro 
de acretismo placentário vem aumentando nas últimas décadas. 
O objetivo do estudo foi avaliar a morbidade materna e neonatal 
associadas a PP. MÉTODO: Foram colhidos prospectivamente os 
dados de pacientes com diagnóstico de PP submetidos a partos no 
Centro Obstétrico do Hospital e Maternidade Santa Joana durante 
o primeiro semestre de 2019. As variáveis estudadas foram: idade 
materna; idade gestacional na resolução; paridade; associação 
com outros fatores de risco para acretismo placentário (cirurgia 
uterina anterior: cesárea ou outras cirurgias uterinas, fertilização 
in vitro, tabagismo); tipo de anestesia; pacientes com avaliação 
por USG e ressonância magnética (RM) com sinais de acretismo 
placentário; uso de radiologia intervencionista; hemorragia pe-
riparto; transfusão; disfunções orgânicas: cardiovascular, pulmo-
nar, renal, hematológica, neurológica e uterina (histerectomia); 
RNs admitidos em UTI; Apgar menor que 7 no 5° minuto e óbito 
materno. Os dados analisados descritivamente. RESULTADO: De 
janeiro a junho de 2019, foram identificados 47 casos de placenta 
prévia em 6.337 partos (0,67%). A idade média das pacientes foi 
de 27 ± 7 anos e idade média de resolução da gestação de 38 4/7 
semanas. A RM foi realizada por 55,3% das pacientes sendo que, 
em 4 casos, foram identificados sinais de acretismo placentário. 
Todas realizaram USG, sendo o acretismo suspeitado em 17% dos 
laudos. Com relação à morbidade: 34% receberam transfusão; 27% 
foram submetidas a histerectomia; 46% apresentaram hemorragia; 
em 17% dos casos houve necessidade de conversão para anes-
tesia geral. Disfunção hematológica (pacientes que receberam 
mais que 4 CH) ocorreu em 12,7%; disfunção cardiovascular em 
12,7% (uso de droga vasoativa). Nenhuma paciente evoluiu com 
disfunção pulmonar, hepática, neurológica ou renal. Não houve 
óbito materno. O acretismo foi confirmado clinicamente e/ou com 
anatomopatológico em 38,3% dos casos, com incidência em 0,28% 
de todos os partos. Fatores de risco: 60% dos pacientes tinham 
cesárea anterior; 19% foram submetidas a outras cirurgias uteri-
nas e 36% não tinham nenhum outro fator de risco. A radiologia 
intervencionista foi realizada em 4,25% dos casos, o Balão de Bakri 
em 2,1% e o B Lynch em 2,1%. Nenhum RN teve Apgar < 7 nos 
primeiros 5 minutos e 44,81% dos RNs foram encaminhados à UTI. 
CONCLUSÃO: O planejamento pré-operatório de pacientes com 
PP necessita de preparo cuidadoso com equipe multiprofissional, 
pois a morbidade materna e neonatal é elevada. 
Referência 
Collins SL, Alemdar B, van Beekhuizen HJ, Bertholdt C, Braun T, Calda P, et al. Evi-
dence-based guidelines for the management of abnormally invasive placenta: 
recommendations from the International Society for Abnormally Invasive Placenta. 
Am J Obstet Gynecol. 2019;220(6):511-26.

852 – Cardioversão elétrica sincronizada para 
o tratamento de paciente obstétrica com 
fibrilação atrial de alta resposta ventricular
Autores: Francinni Mambrini Pires Rêgo, João Francisco Ferreira de 
Souza, *Guilherme Haelvoet Correa, Marina Cestari de Rizzo, Mônica 
Maria Siaulys

Instituição: Grupo Santa Joana, Hospital e Maternidade Santa Joana

INTRODUÇÃO: A gestação em pacientes com comorbidades é cada 
vez mais frequente na atualidade, e as doenças cardiovasculares 
representam uma das principais causas de mortalidade materna em 
países desenvolvidos. RELATO DE CASO: Paciente de 31 anos, G2P1A0, 
31 semanas de gestação, refere que há 5 anos, na última gestação, 
apresentou palpitações em terceiro trimestre; foi diagnosticada arrit-
mia (não sabia qual), tratada com betabloqueador ambulatorialmente, 
com melhora do quadro. No puerpério, com investigação cardiológica 
específica, ecocardiograma e Holter resultaram normais. Foi suspenso 
o betabloqueador, encontrando-se assintomática desde então. Na 
gestação atual, com 31 semanas, voltou a apresentar palpitações. 
Negava sintomas associados, como dor torácica, mal-estar, hipotensão, 
desmaio, dispneia ou alterações visuais. Três dias antes da admissão, 
o quadro de palpitações evoluiu com dispneia aos pequenos esforços 
e piora importante do edema em membros inferiores. Foi admitida 
em nosso serviço com estes sintomas e instabilidade hemodinâmica: 
FC 158 bpm, Spo2 de 88% em ar ambiente e 92% com cateter de O2 2 
L/min, PA 85/62 mmHg, FR 21 ipm, peso 102 kg, altura 1,70 m. Edema 
em membros inferiores 4/4+ e má perfusão periférica. Sem alterações 
à cardiotocografia (CTG) e exames laboratoriais de pré-eclâmpsia sem 
alterações. O eletrocardiograma (ECG) mostrava fibrilação atrial de 
alta resposta ventricular (FAARV). Foi indicada cardioversão elétrica. 
Apresentou Mallampati 3, sem outros preditores de via aérea difícil. 
Foi encaminhada à sala operatória para realização de cardioversão 
elétrica, com possível resolução do parto. Foi instalada CTG contínua, 
cardioscopia, oximetria e PA não invasiva. Foi realizada indução 
anestésica com remifentanila, succinilcolina, etomidato e propofol, 
seguida de intubação em sequência rápida com videolaringoscópio.  
A cardioversão elétrica sincronizada foi feita com 150 J, com retorno ao 
ritmo sinusal ao primeiro choque, e melhora hemodinâmica imediata. 
A extubação foi realizada sem intercorrências, permanecendo em UTI 
por 24 horas para observação. Foram introduzidos betabloqueador 
(metoprolol) e anticoagulante, e a cesárea foi agendada no termo. 
DISCUSSÃO: Arritmias graves que geram repercussão hemodinâmica 
em pacientes obstétricas são possíveis, mas não são frequentes. 
Pelas peculiaridades do atendimento à gestante, habitualmente o 
controle dessas arritmias é realizado de modo clínico. Em situações de 
taquiarritmias em gestantes, devemos seguir os mesmos protocolos 
de atendimento preconizados para não gestantes da American Heart 
Association. Optou-se por realizar anestesia geral para cardioversão 
com intubação orotraqueal por tratar-se de paciente com risco de 
aspiração, sendo a sedação uma alternativa viável, mas com seus 
riscos inerentes, que devem ser ponderados pelo anestesiologista.
Referência

Vidovich MI. Cardiovascular disease. In: Chestnut DH, Wong CA, Tsen LC, Kee WDN, 
Beilin Y, Mhyre J. Chestnut’s obstetric anesthesia: principles and practice. 5th ed. 
Philadelphia:Elsevier; 2014. p. 960-1002.

858 – Substituição de sufentanila por 
cetamina na raquianestesia em cesarianas
Autores: Guilherme Furtado Lima, Elisa Siqueira Tinoco, Millena Nunes 
Rosa, Rodrigo de Assis Gusmão, *Pedro da Rocha Jorge Moraes, Alahyr 
Guimarães Gouveia Neto

Instituição: Hospital São José do Avaí
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo avaliar 
a analgesia no pós-operatório de pacientes submetidas à cesariana 
eletiva, substituindo sufentanila por cetamina na solução anesté-
sica, analisando a dor por meio da EVA. MÉTODO: Ensaio clínico, 
duplo-cego e randomizado, em 90 gestantes submetidas à cesariana 
eletiva no Hospital São José do Avaí, avaliando a ocorrência de 
efeitos colaterais e analgesia pós-operatória. As gestantes foram 
divididas em grupo-controle (1): bupivacaína 10 mg +morfina 
40 mcg + sufentanila 3 mcg e grupo A (2): bupivacaína 10 mg + 
morfina 40 mcg + cetamina 20 mg. RESULTADO: As pacientes do 
grupo cetamina apresentaram maiores escores de dor no tempo 
de 2 e 4 horas de pós-operatório. Não houve diferença significativa 
entre os grupos para os parâmetros náuseas e vômitos, frequência 
cardíaca e variação de pressão arterial diastólica e pressão arterial 
sistólica. CONCLUSÃO: Verificou-se que a cetamina é um fármaco 
seguro para ser administrado no neuroeixo. No entanto, em relação 
à analgesia, foi menos efetiva que a sufentanila.
Referências
Dahl JB, Jeppesen IS, Jørgensen H, Wetterslev J, Møiniche S. Intraoperative and 
postoperative analgesic efficacy and adverse effects of intrathecal opioids in patients 
undergoing cesarean section with spinal anesthesia: a qualitative and quantitative 
systematic review of randomized controlled trials. Anesthesiology. 1999;91(6):1919-27. 

Shrestha SN, Bhattarai B, Shah R. Comparative study of hyperbaric bupivacaine 
plus ketamine vs bupivacaine plus fentanyl for spinal anaesthesia during caeserean 
section. Kathmandu Univ Med J (KUMJ). 2013;11(44):287–91.

863 – Anestesia para parto cesáreo  
em paciente com miopatia nemalínica
Autores: Desiree Mayara Marques, Carolina Alkmin da Costa, *Guilherme 
Haelvoet Correa, Mônica Maria Siaulys

Instituição: Grupo Santa Joana – Hospital e Maternidade Santa Joana

INTRODUÇÃO: As miopatias congênitas são condições que exi-
gem do anestesiologista avaliação pré-operatória cuidadosa com 
atenção especial à via aérea e à possibilidade de associação com 
hipertermia maligna. RELATO DE CASO: Primigesta, 25 anos, IG 36 
semanas, admitida para cesariana devido à contraindicação de 
via baixa por condição neuromuscular; AP: miopatia congênita 
nemalínica em acompanhamento com neurologista desde os 6 
meses de vida, por hipotonia apendicular e facial, além de atraso 
no DNPM. Refere na gestação episódios de piora de sua fraqueza 
basal associado a dispneia, sendo introduzido VNI através de dis-
positivo BiPAP. Apresenta também escoliose grave com indicação 
de cirurgia (adiada pela gestação). Ao exame físico: P = 49 kg, h = 
1,50; IMC = 21,78; útero gravídico. PA = 126 x 78; FC = 94; FR = 18; 
SpO2 = 95% com BiPAP; Mallampati 3, prognata, sem outros pre-
ditivos de VAD. Ao exame neurológico específico: vígil, orientada, 
fala preservada, diparesia facial; hipotonia apendicular leve; hipo-
trofia muscular proximal em MMII; tetraparesia flácida hiporreflexa 
de predomínio proximal FM Grau IV; sensibilidades preservadas; 
nunca apresentou oftalmoparesia ou episódios apneicos. Exa-
mes laboratoriais normais. Realizada anestesia combinada com 
4 mg de bupivacaína pesada 0,5% + fentanila (10 mcg) + morfina  
(40 mcg) na raquianestesia, seguida de passagem de cateter epidural. 
Complemento de bupivacaína com vasoconstritor 0,5% 15 mL em 
cateter epidural (3 mL a cada 5 minutos, até instalação de bloqueio 
sensitivo doloroso em T6). Manteve-se a paciente em cefaloaclive, 
com utilização de BiPAP (com PEEP 10 e pressão inspiratória de 
20). Intraoperatório sem intercorrências, com sangramento total 
de 140 g. RN com peso de 1.790 g, Apgar 9/9, encaminhado à UTI. 
Duração da anestesia de 2 horas; duração da cirurgia de 1 hora. 
Paciente encaminhada para UTI devido à possibilidade de piora 
do padrão respiratório no pós-operatório. DISCUSSÃO: A miopatia 
nemalínica tem incidência de 2 casos para cada 100.000 pacientes, 
podendo ser tecnicamente desafiadora para o anestesiologista, 

principalmente se a paciente for gestante. O bloqueio regional deve 
ser sempre a técnica de escolha, pois muito frequentemente esses 
pacientes têm alterações craniofaciais, como prognatismo, palato 
ogival e hipotonias faciais que possam dificultar a laringoscopia. 
Além disso, o risco de hipertermia maligna por associação com 
alterações mitocondriais deve ser considerado. A instalação súbita 
do bloqueio via raquianestesia pode promover maior desconforto 
respiratório ao paciente, sem tempo de adaptação, especialmente 
em gestantes. A manutenção de BiPAP/VNI pode ser uma medida 
de conforto, assim como a posição em cefaloaclive. A resolução 
por via baixa é inviável devido à perda de força para sustentação 
e posicionamento adequado. 
Referência 
Del Valle V, Rubio PT, Bermejo Álvarez MA, Tobada C. Consideraciones anestésicas en 
la miopatía nemalínica. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2008;55(2):122–3.

891 – Manejo perioperatório de 
hemotransfusão maciça em paciente  
com sangramento periparto por acretismo 
placentário: relato de caso
Autores: Fernanda Marques Lamounier Fernandes, Thulio Zapaterra 
César, Diego Junior Queiroga de Aquino, *Felipe José Medeiros de Oliveira, 
Walkiria Wingester Vilas Boas

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais

INTRODUÇÃO: Acretismo placentário refere-se à implantação anor-
mal da placenta, condição que é associada a risco aumentado de 
hemorragia periparto, com perdas sanguíneas podendo superar 
2.000 mL. Entre 38 e 95% das pacientes têm indicação de receber 
hemotransfusão no intraoperatório. Este relato de caso discute 
o manejo anestésico de paciente com placenta increta submeti-
da à cesariana seguida por histerectomia abdominal. RELATO DE 
CASO: Paciente com 34 anos, idade gestacional de 36 semanas e 
2 dias, duas cesarianas prévias, sem comorbidades, foi submetida 
à cesariana eletiva, seguida por histerectomia abdominal devido 
à placenta increta. Foi monitorizada com cardioscopia, oximetria, 
pressão intra-arterial, termômetro transesofágico e sonda vesical 
de demora. Foram puncionados acessos venosos calibrosos, e 
optou-se por raquianestesia com intenção analgésica, seguida 
por indução de anestesia geral em sequência rápida e posterior 
obtenção de acesso venoso central. Manutenção anestésica feita 
com remifentanila e sevoflurano. Após extração fetal, a paciente 
evoluiu com sangramento volumoso e repercussão hemodinâmica, 
sendo acionado protocolo institucional de transfusão maciça. Foi 
administrado 1 g de ácido tranexâmico, assim como ocitocina, 
conforme necessidade clínica. Ao longo do procedimento, a pa-
ciente recebeu 1.200 mL de concentrado de hemácias, 800 mL 
de plasma fresco congelado, um pool de plaquetas, 10 unidades 
de crioprecipitado e 3.000 mL de solução cristaloide aquecida, 
necessitando de noradrenalina em baixa dose no perioperatório. 
Evoluiu com melhora progressiva de parâmetros hemodinâmicos, 
sendo encaminhada à UTI extubada e sem o uso de vasopressores. 
DISCUSSÃO: O planejamento anestésico deve ser cuidadoso em 
gestantes com acretismo placentário; há recomendação, na litera-
tura, de BNE e anestesia geral, em combinação ou isolados. Neste 
caso, decidiu-se pela monitorização invasiva e anestesia geral para 
melhor controle clínico, associada à analgesia por raquianestesia. 
Com a finalidade de reduzir a necessidade de hemotransfusão, 
foi realizada a infusão de ácido tranexâmico no intraoperatório, 
fármaco cada vez mais explorado nesse cenário clínico. Diante do 
sangramento abundante com repercussão hemodinâmica, com 
perda estimada superior a 1.500 mL, foi acionado protocolo de 
transfusão maciça, visando à reposição de todos os componentes 
sanguíneos. Além disso, utilizou-se  crioprecipitado como adjuvante 
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na reposição de fibrinogênio, de forma a evitar sobrecarga volêmica 
com o uso isolado do plasma. O caso descrito representa uma ex-
periência bem-sucedida no manejo transfusional de gestante com 
sangramento grave, uma condição clínica que merece atenção do 
anestesiologista que atua em maternidade.
Referências
Booker W, Moroz L. Abnormal placentation. Semin Perinatol. 2019;43(1):51-9.

Kogutta BK, Vaught AJ. Postpartum hemorrhage: Blood product management and 
massive transfusion. Semin Perinatol. 2019; 43(1):44-50.

907 – Anestesia para correção intrauterina  
de mielomeningocele: relato de caso
Autores: Francisco Herlânio Costa Carvalho, Carlos Eduardo Barros Jucá, 
Danielle Maia Holanda Dumaresq, Fernanda Oliveira de Castro, *Beatriz 
Macedo Barboza

Instituição: INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA-IJF

INTRODUÇÃO: Mielomeningocele (MM) é definida como defeito no 
fechamento no tubo neural, com exposição de meninges e medula 
ao líquido amniótico. A forma mais grave de MM está associada à 
má formação de Arnold-Chiari (AC), que é a herniação permanente 
da medula oblonga e cerebelo pelo forame magno, resultando em 
hidrocefalia. A correção precoce intrauterina da MM pode reverter a 
AC, diminuir os danos neurológicos ao feto e reduzir a morbimortali-
dade desses pacientes. RELATO DE CASO: Paciente de 35 anos, G2P1, 
idade gestacional (IG) de 26 semanas e 2 dias, sem comorbidades, 
com US mostrando feto com MM e AC tipo II. Foi submetida à cirurgia 
fetal intrauterina, sob anestesia geral associada à raquianestesia. 
A monitorização materna constatou cardioscopia, pressão arterial 
não invasiva, oximetria, analisador de gases e monitor de tempera-
tura e diurese. Foi administrado midazolam 2 mg IV e realizada US 
para localização precisa da placenta e do defeito neural. Foi feita 
raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 5 mg, morfina 80 mcg e 
fentanila 20 mcg, para otimizar o relaxamento uterino e a analgesia. 
O útero foi mantido deslocado para a esquerda com a cunha de 
Crawford. Foi realizada indução anestésica, em sequência rápida, 
com fentanila, propofol e succinilcolina. A manutenção anestésica 
foi feita com sevoflurano, que tem fácil passagem transplacentária, 
em concentração de 4 a 6%, necessária para garantir a imobilidade 
fetal. Após indução, foi aplicado sulfato de magnésio 4 g IV em 30 
minutos, seguido de infusão de 1 g/hora por 12 horas, para diminuir 
a atividade miometrial. A frequência cardíaca fetal foi monitoriza-
da continuamente com US, mantendo-se entre 127 e 139 bpm.  
A pressão arterial sistólica materna foi mantida acima de 100 mmHg, 
com efedrina em bólus (5 mg). Foi realizada histerotomia e reparo 
da lesão. O líquido amniótico perdido foi substituído por solução 
fisiológica, com posterior fechamento uterino e da membrana 
amniótica, com vycril, em dois planos. Ao fim, foi administrado 
tramadol IV; a paciente foi extubada e conduzida à UTI consciente 
e hemodinamicamente estável. A alta hospitalar ocorreu 12 dias 
após a cirurgia, e, quando completadas 36 semanas e 5 dias de 
IG, foi realizada a cesárea eletiva. DISCUSSÃO: A anestesia para 
cirurgia fetal deve assegurar a estabilização cardiovascular dos dois 
pacientes envolvidos: mãe e feto. Isso pode ser garantido com o 
uso de fármacos seguros e com a monitorização adequada. Deve-se 
manter a imobilidade fetal, inibir a dinâmica uterina, preservar o 
fluxo uteroplacentário e manter o bem-estar fetal.
Referências
Marenco ML, Márquez J, Ontanilla A, García Díaz L, Rivero M, Losada A, et al.Correc-
ción intrauterina de mielomeningocele: experiencia del programade medicina y 
terapia fetal del Hospital Universitario Virgen del Roccio. Rev Esp Anestesiol Reanim. 
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Zambelli H, Barini R, Iscaife A, Cursino K, Braga AFA, Marba S, et al.Successful de-
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916 – Anestesia para cesariana em paciente 
com siringomielia
Autores: *Monique Pimenta Siqueira, Rodrigo Godinho Souza Dourado 
Lima, Leonidas Filadelfo, Ricardo Almeida de Azevedo

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos

INTRODUÇÃO: A siringomielia é uma doença crônica que acomete 
o sistema nervoso. Manifesta-se como uma formação cística, a “si-
ringe”, que se desenvolve na medula espinhal (ME), com tendência 
à expansão progressiva, destruindo o tecido nervoso circunjacente. 
Esse cisto é composto por líquido cefalorraquidiano (LCR) que pode 
comunicar-se, ou não, com as vias cerebrorraquidianas, definindo 
as duas formas de apresentação: comunicante e não comunicante. 
Na revisão de literatura sobre anestesia nesse cenário, encontramos 
relatos da prática tanto de anestesia geral (AG) quanto de bloqueio 
de neuroeixo (BNE). RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
33 anos, 60 kg, G2P1A0, IG 39 semanas. Cesariana prévia há 6 anos 
sob BNE sem intercorrências. Síndrome sensitivo-motora há 9 anos, 
com hiperalgesia, disestesia e disfunções autonômicas. RM de 
coluna cervical (04/2016) evidencia aspecto bifurcado e ectasiado 
do canal central da ME, por todo segmento cervical e ao nível das 
primeiras vértebras torácicas, compatível com siringomielia; sem 
malformação de Chiari. Desde a gestação anterior, houve piora dos 
sintomas neurológicos, então manifesta apenas por parestesia em 
MMSS. Sem outras comorbidades. Sem preditor de via aérea difícil 
(VAD). Discreta limitação à hiperextensão cervical. Exames labora-
toriais normais. Optou-se por AG balanceada. Admitida em centro 
obstétrico para cesariana eletiva. Monitorização multiparamétrica 
não invasiva, venóclise com Jelco 18 G. Pré-oxigenação com O2 100% 
sob máscara facial por 3 minutos. Indução venosa com fentanila 
(250 mcg), lidocaína (80 mg), propofol (100 mg) e rocurônio (50 mg). 
Intubação orotraqueal sob laringoscopia direta, sem hiperextensão 
cervical ativa, com TOT n° 7,5, confirmada na ausculta pulmonar 
bilateral e capnografia. Manutenção com sevoflurano 2%. Procedi-
mento sem intercorrências. Após 40 minutos de cirurgia, realizou-
-se reversão do bloqueio neuromuscular (BNM) com sugamadex  
(200 mg). Encaminhada ao CRPA. Evoluiu sem complicações, com alta  
hospitalar após 48 horas. DISCUSSÃO: A siringomielia manifesta-se 
sobretudo com alterações neurológicas, que implicam peculiarida-
des ao manejo anestésico, com risco de dano medular persistente, 
decorrente do aumento da pressão intracraniana, disfunções no 
sistema nervoso autônomo, anormalidades da ventilação-perfusão, 
reação anormal aos BNMs em pacientes com distrofia miotônica. 
Pelo comprometimento sensitivo-motor prévio e ausência de 
preditores de VAD, elegemos a AG por conferir maior segurança 
e apresentar eficácia comparável ao BNE, a despeito da ampla 
disseminação deste na prática da anestesia obstétrica. Ressalta-
mos, assim, que a AG pode ser considerada uma opção segura 
para esse grupo de pacientes, que apresenta espectro etiológico 
e clínico muito variado. 
Referência 
Jayaraman L, Sethi N, Sood J. Anestesia para cesariana em paciente com siringomielia 
lombar. Rev Bras  Anestesiol. 2011;61(4):469-73.

917 – Análise da implementação de novo 
protocolo de hemorragia obstétrica em 
maternidade privada
Autores: Mônica Maria Siaulys, *Guilherme Haelvoet Correa, Elizabeth 
Lorenz, Zenilda Gomes Bonfim, Rebeca Beatriz Lucena Ribeiro do Valle, 
Marina Cestari de Rizzo

Instituição: Grupo Santa Joana – Hospital e Maternidade Santa Joana

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A hemorragia na paciente obstétrica 
ainda é uma das principais causas de mortalidade materna no 
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Brasil e mundialmente. A padronização do atendimento em forma 
de protocolos uniformiza o cuidado, otimiza os recursos institucio-
nais e promove maior agilidade no atendimento das pacientes, 
habitualmente fornecendo melhores resultados. A agilidade no 
reconhecimento e no tratamento da causa da hemorragia é o fator 
que mais interfere na melhora do prognóstico dessas pacientes, 
reduzindo morbidade e mortalidade. O objetivo do estudo foi avaliar 
a morbidade materna com a implementação de um novo protocolo 
de hemorragia. MÉTODO: Em março de 2018, implementamos o 
novo protocolo de hemorragia no Hospital e Maternidade Santa 
Joana, que foi didaticamente dividido em quatro fases, baseado 
no volume de perdas sanguíneas progressivos, e com pacotes 
de medidas específicas a serem tomadas em cada uma das fases. 
Os dados relativos à morbidade materna por hemorragia pré e 
pós-implementação do novo protocolo, dos anos de 2017 e 2018, 
foram comparados retrospectivamente. As variáveis estudadas 
foram: percentual de transfusão conforme o risco hemorrágico (alto, 
médio e baixo risco de sangramento); taxa de hemocomponentes 
utilizados por cada 1.000 pacientes; percentual de pacientes com 
hemorragia grave (transfusão > 4 CH); percentual de histerecto-
mia. Os dados foram analisados descritivamente e com testes de 
qui-quadrado para comparação das variáveis qualitativas. RESUL-
TADO: O número de partos foi de 15.770 em 2017, e 14.200 em 
2018. A taxa de bolsas transfundidas para cada 1.000 pacientes 
foi de 62,5 em 2017, e 54,07 em 2018. O número de pacientes 
com hemorragia grave foi de 2,49/1.000 em 2017 e 1,54/1.000 
em 2018 (p = 0,15). A relação de histerectomias para cada 
1.000 pacientes foi 2,2 em 2017 e 1,5/1.000 pacientes em 2018  
(p = 0,17). O percentual de transfusão em pacientes na população 
geral foi de 0,96% em 2017 e de 0,91% em 2018 (p = 0,71). Em 
pacientes de médio risco para hemorragia (distensões uterinas, 
DHEG leve, medicação anticoagulante, entre outros), o percentual 
de transfusão reduziu de 2,05% em 2017 para 1,05% em 2018  
(p = 0,003). Já nos pacientes de alto risco para hemorragia (distúr-
bios placentários, sangramento ativo e/ou maior que 1.000 mL, 
DHEG grave, coagulopatia), o percentual de transfusão reduziu 
de 17,1% em 2017 para 12,4% em 2018 (p = 0,016). Não houve 
óbito relacionado à hemorragia nos períodos. CONCLUSÃO:  
A implementação de novo protocolo de hemorragia com fases 
bem definidas e pacotes de medidas a serem tomadas de acordo 
com perdas sanguíneas progressivas permite a detecção e inter-
venção precoces, melhorando os resultados perioperatórios, com 
redução de morbidade e do consumo de sangue principalmente 
em grupos de maior risco de sangramento. 
Referência 
Frank SM, Rothschild JA, Masear CG, Rivers RJ, Merritt WT, Savage WJ, et al. Optimizing 
preoperative blood ordering with data acquired from an anesthesia information 
management system. Anesthesiology. 2013;118(6):1286-97.

932 – Anestesia para cesariana em paciente 
portadora de esclerose múltipla
Autores: Guilherme Petrucci Zenker, William Ulisses de Alcântara, Antônio 
Jarbas Ferreira Júnior, Matheus de S.M. Gomes Schuerewegen, *Jonas Jorge 
Junior, Marcio Tadeu Alves

Instituição: Faculdades Integradas Padre Albino

INTRODUÇÃO: Esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielini-
zante do cérebro e da medula espinhal, de origem multifatorial 
e caracterizada por perda de força muscular, disfunção cognitiva 
e perda de memória. Crises de estresse, cirurgias, hipertermia e 
puerpério estão relacionados à exacerbação da doença. Diretrizes 
atuais são ambíguas nas evidências para anestesia neuroaxial em 
paciente com EM. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
20 anos, diagnosticada com EM, em tratamento regular há 2 anos, 
internada para cesariana eletiva. No momento, apresentava queixas 

de paresia em membros inferiores, deambulando com auxílio de 
muletas. Após conversa com paciente e esclarecimentos dos riscos, 
optou-se por anestesia subaracnóidea. Procedimento realizado com 
agulha de Quincke 26, punção única, com utilização de bupivacaína 
hiperbárica 0,5% (15 mg) e morfina (80 mcg), sem intercorrências. 
Cesariana realizada sem intercorrências, com duração de 70 minutos; 
ao término, paciente foi encaminhada à SRPA estável. Após 3 horas, 
recebeu alta, mantendo o mesmo quadro de paresia prévio. Foi 
reavaliada no trigésimo PO pela equipe da Anestesiologia, onde 
relatou a exacerbação dos sintomas após 20 dias do procedimento, 
tratada com pulsoterapia de corticosteroides. DISCUSSÃO: Paciente 
com EM é um evento raro, e o manejo perioperatório trata-se de  
um desafio para a maioria dos anestesiologistas. A anestesia 
geral é considerada segura e a mais frequentemente utilizada 
nessa população. A anestesia subaracnóidea (AS) parece agravar 
os sintomas em função do potencial de neurotoxicidade dos 
anestésicos locais em nervos desmielinizados, porém isso não 
está comprovado nos vários estudos retrospectivos. A anestesia 
peridural pode ser administrada com segurança e tem sido referida 
em estudos como menos inócua, pois se considera que a concen-
tração do anestésico local na medula seja quatro vezes menor em 
comparação à raquianestesia. Os poucos relatos encontrados na 
literatura de anestesia neuroaxial em portadores de EM foram 
descritos em cenários obstétricos, por serem mais seguras nessa 
população específica. Sabe-se que, durante a gravidez, algumas 
pacientes apresentam melhoras dos sintomas com altas taxas 
de recidivas no pós-parto, acontecimento que pode ser conside-
rado fator de confusão entre evolução natural da doença e uso 
de anestésico local na AS. CONCLUSÃO: Como as diretrizes são 
ambíguas, recomenda-se que a tomada de decisão seja baseada 
na avaliação dos riscos e benefícios individualmente. 
Referências 
Barbosa FT, Correia BR, Cunha RM, Pedrosa MSM. Anestesia subaracnóidea para 
cesariana em paciente portadora de esclerose múltipla: relato de caso. Rev Bras 
Anestesiol. 2007;57(3):301-6.

 Bornemann-Cimenti H, Sivro N, Toft F, Halb L, Sandner-Kiesling A. Anestesia neuraxial 
em pacientes com esclerose múltipla - uma revisão sistemática. Rev Bras Anestesiol. 
2017;67(4):404-10.

1016 – Síndrome da encefalopatia posterior 
reversível em gestante
Autores: Guilherme Pastorelli Bonjorno, *Jean Beltoso Sena, Raisa Melo 
Souza, Kelson Sousa Jacobina, Luiz Guilherme Villares da Costa

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

INTRODUÇÃO: A síndrome da encefalopatia posterior reversível 
(SEPR) foi descrita em 1996 e está associada a um aumento súbito 
da pressão arterial e disfunção da autorregulação do fluxo cerebral 
sanguíneo, culminando em edema cerebral. Os sintomas são seme-
lhantes aos da eclâmpsia: cefaleia, anormalidades visuais, náuseas 
e vômitos, déficit neurológico focal, inconsciência, convulsões e 
coma. Realizando-se o tratamento de forma precoce, não há se-
quelas; caso contrário, podem ocorrer dano cerebral permanente 
e epilepsia crônica. RELATO DO CASO: Paciente do sexo femini-
no, 15 anos, 34 semanas de gestação, G1P0, previamente hígida; 
foi admitida com quadro de eclâmpsia. Apresentava convulsões 
tônico-clônicas generalizadas, PA 180/110 mmHg, FC 136 bpm, 
Sao2 69%. Foram administradas sulfatação (Zuspan) e fenitoína, 
mas o quadro convulsivo se manteve. Optou-se por cesariana de 
emergência. A paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico sob 
monitorização básica e BIS antes da indução com valor de 40. Foi 
submetida à anestesia geral. Indução com 100 mcg de fentanila, 
80 mg de propofol e 60 mg de succinilcolina. Manutenção com 
propofol e remifentanila TCI. Foi feita monitorização invasiva da 
PA em artéria radial esquerda. Durante intraoperatório, foram ad-
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ministrados 2.500 mL de cristaloide, 1 g de ácido tranexâmico e 
uterotônicos convencionais. Foi realizado TAP block bilateral ao 
fim do procedimento, com 20 mL de ropivacaína a 0,375% de cada 
lado. Foi encaminhada à UTI sob IOT, estável hemodinamicamente, 
sem novas crises convulsivas. A paciente evoluiu com despertar 
prolongado, sendo realizados eletrencefalograma e TC de crânio. 
Levantou-se hipótese diagnóstica de SEPR, confirmada por RM. Foi 
extubada no quarto dia PO e recebeu alta hospitalar no 13º dia PO, 
sem déficits. DISCUSSÃO: Aproximadamente 10% das gestantes são 
afetadas pela hipertensão, e cerca de 18% das mortes maternas são 
atribuídas às desordens hipertensivas da gestação. A incidência 
e a prevalência da SEPR são difíceis de serem determinadas, pois 
ainda é uma condição frequentemente não reconhecida. Os fatores 
de risco são: gestantes jovens, presença de elevados níveis de PA 
sistólica e diastólica, eclâmpsia e plaquetopenia. Convulsões estão 
presentes em 90% dos casos – muitas vezes é o primeiro sintoma 
a surgir. O padrão-ouro para diagnóstico é a RM, mostrando geral-
mente edema cerebral posterior, sendo o lobo parietal-occipital a 
região preferencialmente afetada. O tratamento consiste no uso 
de anti-hipertensivos e infusão contínua de sulfato de magnésio, 
primeira linha medicamentosa atualmente recomendada. Pacientes 
em atividade convulsiva devem receber também oxigenoterapia 
como intervenção primária para prevenção de hipoxemia e acidose 
respiratória. O tratamento agressivo dessa condição é imperativo, 
uma vez que evita sequelas crônicas capazes de incapacitar a fu-
tura mãe.
Referência
Sundin CS, Johnson ML. Posterior reversible encephalopathy syndrome. MCN Am J 
Matern Nurs. 2018;43(2):77–82.

1049 – Reconhecimento do anestesiologista  
e do obstetra por pacientes submetidas a 
parto vaginal ou cesariana
Autores: *Victor Hannum Costa, Oscar César Pires, Guilherme Firmo da 
Cunha, João Victor Scarpelli de Lima Alvarenga, Dayana Mayuri Narimatsu, 
Ana Cláudia Aragão Delage

Instituição: Hospital Municipal de São José dos Campos

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi identificar a 
satisfação do atendimento de pacientes submetidas a parto vaginal 
ou cesariana em um hospital universitário. MÉTODO: Após aprovação 
pelo comitê de ética, foi realizado estudo de corte transversal entre 
os meses de agosto e setembro de 2017, entrevistando mulheres 
que tiveram parto vaginal ou cesariana, no período de até 24 horas 
após o procedimento. Para analisar o reconhecimento profissional 
e a satisfação das pacientes, foi aplicado um questionário elabo-
rado pelos pesquisadores. RESULTADO: Participaram do estudo 
35 pacientes com idade que variou entre 15 e 43 anos. Quanto ao 
tipo de parto, 22 tiveram parto normal e 13 foram submetidas a 
parto cesárea. Em relação ao conhecimento do nome do obstetra 
que realizou o parto, 31% sabiam. Quando questionadas sobre o 
anestesiologista, apenas 7% sabiam o seu nome. Sobre ter recebido 
informações sobre o parto a que estava sendo submetida, 66% delas 
tinham recebido alguma informação, enquanto 34% não haviam 
recebido. Quanto à satisfação com a atenção anestésica, todas as 
pacientes submetidas à anestesia relataram ter tido a satisfação boa 
ou máxima. Sobre a possibilidade de retornar ao mesmo serviço 
em um possível parto futuro, 93% responderam que retornariam. 
DISCUSSÃO: Neste estudo, a entrevista foi realizada ainda duran-
te a internação, fator que limita a avaliação. Entretanto, 68% das 
parturientes desconheciam o nome do obstetra que atuou no seu 
parto e 93% desconheciam o nome do anestesiologista, demons-
trando baixa qualidade do relacionamento entre as partes. Outra 
observação importante é que 34% das participantes não haviam 
recebido nenhuma informação, fato extremamente importante 

para a qualidade de atenção à saúde das pacientes. CONCLUSÃO: 
Os resultados obtidos mostraram elevado grau de satisfação de 
pacientes submetidas a parto em um hospital universitário. Porém, 
poucas se lembravam do nome do obstetra que as atendeu, e muito 
menos do anestesiologista.
Referências
Mandarino NR, Chein MBC, Monteiro Jr FC, Brito LMO, Lamy ZC, Nina VJS, et al. 
Aspectos relacionados à escolha do tipo de parto: um estudo comparativo entre 
uma maternidade pública e outra privada, em São Luís, Maranhão, Brasil. Cad. Saúde 
Pública. 2009;25(7):1587-96.

Reis SLS, Penteado CEM, Chatkin MN, Estrela MS, Porto PG, Munaretto MM. Parto 
normal x Parto cesáreo: análise epidemiológica em duas maternidades no sul do 
Brasil. Rev. AMRIGS. 2009;53(1):7-10.

1067 – Anestesia para gestante portadora 
de miastenia gravis: relato de caso
Autores: Marcelo Luis Abramides Torres, *Dominique Meitner Pinho Car-
neiro, Lucas Evangelista da Costa

Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: Miastenia gravis é uma doença autoimune que 
acomete a transmissão neuromuscular, causada por anti-
corpos contra o receptor nicotínico de acetilcolina, levando a 
uma condução inadequada do impulso nervoso à musculatura 
estriada. Acomete principalmente mulheres entre a segunda 
e a terceira décadas de vida, logo não é incomum encontrar 
gestantes portadoras da doença. RELATO DE CASO: Gestante, 
30 anos, G1P0A0, IG de 34 semanas e 6 dias, IMC 41, com 
diagnóstico de miastenia gravis, apresentando piora de déficit 
motor há 1 mês. Foi admitida com indicação de cesárea por 
comorbidades maternas. Realizou-se duplo bloqueio com 
agulha Tuohy 18G, seguido de raquianestesia com bupiva-
caína hiperbárica 15 mg, fentanila 20 mcg e morfina 80 mcg. 
Foi passado cateter peridural. Complementou-se o bloqueio 
até obtenção de nível sensitivo T5, com bupivacaína mais 
epinefrina 20 mg. Após o início do procedimento, a pacien-
te relatou dor em região suprapúbica direita (falha de blo-
queio). Houve tentativa de sedação intravenosa com cetamina  
30 mg, sem sucesso. Conversão para anestesia geral, intuba-
ção orotraqueal em sequência rápida com fentanila 250 mcg, 
lidocaína 60 mg, propofol 160 mg e rocurônio 100 mg. O RN 
foi retirado após 88 segundos, com Apgar 6/8/8. A reversão 
do bloqueio neuromuscular foi feita com sugamadex 400 mg. 
A paciente foi extubada sem intercorrências, e encaminhada 
à UTI consciente, eupneica em ar ambiente. Recebeu alta da 
UTI em 24 horas e evoluiu com piora do déficit motor, dispneia 
aos mínimos esforços, diplopia, disfagia e tetraparesia. Foi 
indicada terapia com imunoglobulina intravenosa, piridostig-
mina 300 mg/dia e prednisona 60 mg/dia. Recebeu alta no 
nono dia PO com melhora dos sintomas e retorno ambulatorial 
precoce agendado. DISCUSSÃO: A anestesia para a gestante 
miastênica deve ser realizada preferencialmente por meio 
de BNE, tomados os devidos cuidados com a preservação 
da função respiratória e patência de vias aéreas. Quando a 
anestesia geral é necessária, BNMs devem ser evitados, uma 
vez que os agentes não despolarizantes apresentam efeitos 
mais potentes e duradouros. Ademais, pacientes miastênicos 
são relativamente resistentes à succinilcolina e necessitam de 
doses maiores para obtenção de bloqueio adequado. Por sua 
vez, o uso de rocurônio e sugammadex tem inovado o manejo 
dessas pacientes, uma vez que se evita o uso de inibidores da 
acetilcolinesterase. Associados ao estresse emocional, dor e 
fadiga inerentes ao trabalho de parto, o estímulo cirúrgico e a 
administração de BNMs aumentam as chances de complica-
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ções respiratórias pós-operatórias. Finalmente, a abordagem 
multidisciplinar da gestante miastênica é essencial para melhora 
do desfecho durante o parto e o puerpério.
Referências
Almeida C, Coutinho E, Moreira D, Santos E, Aguiar J. Myasthenia gravis and 
pregnancy: anaesthetic management--a series of cases. Eur J Anaesthesiol. 
2010;27(11):985–990.

Dillon FX. Anesthesia issues in the perioperative management of myasthenia gravis. 
Semin Neurol. 2004;24(1):83–94. 

1069 – Anestesia para cesariana em  
gestante com síndrome de Guillain-Barré: 
relato de caso
Autores: Letícia Hellen Basso, *André Souza e Silva, Lucas Alexandre Pe-
drollo Soliman, Antonio Andrigo Ferreira de Carvalho, Roberto Henrique 
Benedetti, Breno José Santiago Bezerra de Lima

Instituição: Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC)

INTRODUÇÃO: A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é resultante 
de uma resposta imune que consiste em condições neuropáticas 
caracterizadas por fraqueza progressiva e reflexos miotáticos dimi-
nuídos ou ausentes. É uma doença que desafia o anestesiologista 
pela preocupação com o bem-estar fetal. A técnica anestesiológica 
ainda é controversa, e deve ser individualizada. RELATO DE CASO: 
Paciente C.M.B., mulher, 28 anos, 65 kg, 1,60 m, G5PN1PC3, idade 
gestacional de 39 semanas com indicação de cesariana por três 
cesarianas prévias. Paciente com história de SGB há 8 anos desen-
cadeada após vacinação antitetânica, apresentando atualmente 
tetraparesia flácida predominantemente à direita. Ao exame neu-
rológico, apresentava hiporreflexia direita, perda de força 2+/4 em 
membro inferior direito, tremor essencial e perda de força 2+/4 
em membro superior direito, sem alteração em pares cranianos e 
marcha lenta, com leve prejuízo de equilíbrio e coordenação. Não 
apresentou alteração ao exame cardiorrespiratório; Mallampati 2, 
sem preditores de via aérea difícil. Exames laboratoriais resulta-
ram normais, exceto com KPTT alterado (> 120 segundos). As três 
cesarianas anteriores foram realizadas sob raquianestesias, com 
relato de fraqueza muscular por 5 dias após cada procedimen-
to. Para esta ocasião, optou-se por anestesia geral balanceada, 
sendo a indução com remifentanila 0,5 mcg/kg/min, propofol  
2 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg, mantida com sevoflurano 0,5 CAM 
e remifentanila 0,1 mcg/kg/min. Analgesia foi feita com morfina  
0,1 mg/kg e cetoprofeno 100 mg. Ao fim, foi realizada descurarização 
com sugamadex 4 mg/kg, sem disponibilidade de monitorização 
neuromuscular. Extubação traqueal ocorreu sem intercorrências. 
A paciente foi levada à sala de recuperação pós-anestésica, com 
fraqueza muscular em coxa direita, a qual retornou ao normal após 
1 hora. DISCUSSÃO: A anestesia geral foi escolhida pela história 
prévia de sintomas residuais de fraqueza muscular após raquianes-
tesia nas três cesarianas anteriores. Doenças neurológicas são 
passíveis de complicações após raquianestesia, podendo piorar 
ou desencadear novo déficit no período perioperatório. A SGB é 
caracterizada por polirradiculoneurite desmielinizante aguda ou 
subaguda, podendo estar associada à disfunção autonômica e à 
lesão de neurônio motor inferior, o que favorece a realização de 
anestesia geral. O uso de relaxante muscular como succinilcolina é 
contraindicado pelo risco de hipercalemia. Além disso, há aumento 
na sensibilidade aos anestésicos locais. Na raquianestesia, deve-se 
ter cuidado para não haver bloqueio extenso. A técnica anestésica 
deve ser individualizada e discutida com a equipe cirúrgica e com 
o paciente a fim de realizar o procedimento mais seguro.
Referências
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8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2015. p.1173. 
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1155 – Anestesia não obstétrica para gestante 
portadora de volumoso cisto anexial
Autores: Ana Carolina Carlos Brito, Pedro Victor de Santana, Hugo Ecke-
ner Dantas de Pereira Cardoso, *Ricardo Almeida de Azevedo, Maylane 
Oliveira Magalhães

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos

INTRODUÇÃO: Até 2% das gestantes são submetidas à cirurgia não 
obstétrica durante o período gestacional. A grande maioria dos proce-
dimentos é por urgência ou emergência. A cirurgia não está contrain-
dicada pela gravidez, embora as abordagens cirúrgicas e anestésicas 
devam ser modificadas para proporcionar segurança para a mãe e o 
concepto. A principal causa de indicação cirúrgica é o abdome agudo, 
causado por apendicite, colelitíase ou doenças anexiais, como rotura 
ou torção de cistos ovarianos. RELATO DE CASO: Paciente G.S.M., 
gestante, 32 anos, ASA II, G2P1nA0, idade gestacional de 22 semanas 
e 4 dias, com indicação para ressecção de cisto anexial, por risco de 
rotura e eventual abordagem cirúrgica de urgência. A paciente cur-
sava com dor abdominal difusa já há 5 meses antes do diagnóstico, 
sendo submetida à TC de abdome, que revelou volumosa formação 
expansiva cística (19,1 × 11,7 × 19,9 cm, volume de 2.195 cm2), situada 
no meso/hipogástrio, insinuando para região anexial direita e útero 
de aspecto gravídico. Neste momento, foi descoberta a gestação 
já com 17 semanas e 5 dias. Para procedimento cirúrgico, optou-se 
por fazer BNE sob raquianestesia, em nível de L3-L4. A dose anesté-
sica foi administrada com 20 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5% e 
60 mcg de morfina, conferindo bloqueio sensitivo em nível de T4.  
O procedimento foi finalizado sem intercorrências, com duração de 
70 minutos. Após 3 horas e 10 minutos, houve recuperação anestésica 
satisfatória, com escore de Aldrete 10 e escala modificada de Bromage II.  
DISCUSSÃO: Sabendo que o objetivo da anestesia é promover a 
segurança materna e fetal, diferenciar a melhor estratégia anestésica 
nessas pacientes é um desafio. A situação de cirurgia durante a gra-
videz significa risco para a mãe e o concepto sob várias formas. Para 
a mãe, existe o risco decorrente da própria gravidez pelas alterações 
que são determinadas no seu organismo, da cirurgia a ser realizada 
e da anestesia. Para o concepto, existem fatores de risco que incluem 
desde a violação da cavidade uterina, efeitos traumáticos da cirurgia 
e efeitos da anestesia, todos dependentes da idade gestacional. Não 
há estudos que demonstrem superioridade entre anestesia geral 
versus anestesia de neuroeixo; contudo, os benefícios da abordagem 
de neuroeixo são evidentes, pois evitam o risco potencial de falha 
de intubação e aspiração pulmonar, facilitam o manejo da dor no 
pós-operatório e reduzem a exposição do feto aos fármacos anes-
tésicos. Para um bom prognóstico materno e fetal, as considerações 
anestésicas para cirurgias não obstétricas durante a gravidez devem 
incluir a manutenção de fluxo sanguíneo uteroplacentário adequado, 
evitar e tratar hipotensão materna e selecionar fármacos e técnicas 
anestésicas com bom relato de segurança.
Referência
Ní Mhuireachtaigh R, O’Gorman DA. Anesthesia in pregnant patients for nonobstetric 
surgery. J Clin Anesth. 2006;18(1):60–6.

1171 – Raquianestesia em gestante portadora 
de estenose mitral: relato de caso
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INTRODUÇÃO: A estenose mitral (EM) é a lesão valvular mais comum 
na gestação relacionada à doença cardíaca reumática. Nas partu-
rientes cardiopatas,  representa cerca de 80 a 90%. É caracterizada 
por regurgitação, e a morbimortalidade mais relacionada é a ligada 
à estenose valvar. A mortalidade materna é dez vezes maior na ce-
sárea que no parto vaginal, no entanto está muito mais associada à 
emergência do que ao risco intrínseco da cirurgia. RELATO DE CASO: 
F.F.S., 29 anos, febre reumática na infância, evolui para EM e insufici-
ência mitral, em 2018, submetida à comissurotomia mitral com tubo 
valvado e prótese mecânica aórtica. A gestante procurou o serviço 
de emergência, com 39 semanas e 1 dias, apresenta ortopneia, dor 
compressiva no tórax posterior irradiada pra região inframamária 
esquerda há três dias. Ao exame, apresentava-se REG, taquidispneica, 
hidratada, afebril, orientada, hipocorada (+/+4), edema de MMII 
(+/+4), 142 bpm cardiofetais, 40 cm de altura de fundo uterino e 
dinâmica uterina ausente; MV+ e frequência respiratória de 24 irpm. 
O ECG estava dentro dos padrões da normalidade. Programada a 
cesariana com bloqueio subaracnoide (BSA), 72 horas depois da 
internação, realizado BSA com agulha Quincke, 27 G paramediana, 
punção única em L3-L4, liquor claro, barbotagem e infusão de  
10 mg de bupivacaína hiperbárica, 40 mcg de morfina e 20 mcg de 
fentanila sem intercorrências. DISCUSSÃO: Em casos complexos, a 
avaliação pré-operatória é indispensável e visa reduzir a morbidade. 
As pacientes com EM desenvolvem aumento da pressão no átrio 
esquerdo, maior risco de fibrilação atrial e insuficiência cardíaca 
com edema agudo de pulmão. Na gestação, a gravidade da EM é 
acentuada pelo aumento do débito e da frequência e, na anestesia, 
devemos ter parâmetros de monitoramento clínicos para evitar um 
colapso cardiovascular, evitar taquicardias e bradicardias, manter o 
volume intravascular adequado e o ritmo sinusal. A monitorização 
básica deve compreender ECG, monitorização de seguimento ST, 
temperatura, oximetria, diurese, gasometria arterial, ionograma e 
hematócrito. CONCLUSÃO: Este relato reafirma aspecto relevante à 
potencialidade de complicação da EM durante a gravidez; a gestante 
apresenta aumento do volume do fluido intravascular de 35 a 45%, 
volume plasmático de 45 a 55% e volume eritrocitário de 20 a 30%. 
O débito cardíaco aumentado, o volume da dequitação da placenta 
e posterior contração uterina que promovem uma autotransfusão, 
com aumento de 500 mL da volemia, levam à complicação de 
gestantes cardiopatas por terem muita dificuldade em lidar com 
esse aumento da volemia. As alterações fisiológicas contribuem 
para que, em situações de emergência obstétrica, o quadro clínico 
materno e fetal evolua com mais rapidez. 
Referências 
Miller RD, editor. Miller anestesia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2019. p. 2974-98.

Moreira WR, Andrade LC. Anestesia para gestante cardiopata. Rev Med Minas Gerais. 
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1175 – Comparação entre os volumes  
de cristaloide usados no intraoperatório de 
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A administração de fluidos em par-
turientes é de grande importância para o adequado estado de 
hidratação durante o parto, pois reduz a duração do trabalho de 
parto e atenua a hipotensão secundária à raquianestesia. Porém, 
ainda não há um consenso que estabeleça o volume que pode 
ser administrados no intraoperatório de cesariana, necessitando, 

portanto, de mais estudos que avaliem os possíveis desfechos 
da fluidoterapia perioperatória nesse tipo de cirurgia. O objetivo 
deste trabalho foi comparar os volumes de cristaloide adminis-
trados no intraoperatório de cesariana quanto aos dias de uso de 
opioide e tempo de internação. MÉTODO: Realizou-se um estudo 
observacional, prospectivo e descritivo entre maio e outubro de 
2018. A amostra foi constituída por 328 pacientes. Foram excluí-
das do estudo pacientes que sofreram quaisquer intercorrências 
durante a cirurgia. As informações sobre os volumes de cristaloide 
administrados no intraoperatório foram coletadas diariamente em 
ficha de anestesia após o parto. As pacientes foram divididas em 
grupos I e II de acordo com o volume recebido: menor que 1.000 mL  
e maior ou igual a 2.000 mL, respectivamente. Para associação entre 
os volumes de cristaloide administrados no intraoperatório e os 
desfechos para dias de uso de opioides e tempo de internação, foi 
utilizado o modelo de regressão binominal negativa. Considerou-se 
intervalo de confiança igual a 95%. RESULTADO: Observou-se que 
o grupo II, comparado ao grupo I, teve taxa de incidência 38% me-
nor de dias de uso de opioides (IRR = 0,62; IC = 0,45; 0,86). Quanto 
ao tempo de internação, observou-se que o grupo II teve uma 
taxa 44% menor de tempo de internação comparado ao grupo I  
(IRR = 0,56; IC = 0,42; 0,73). CONCLUSÃO: Os achados mostram que 
a fluidoterapia no intraoperatório de cesariana pode estar rela-
cionada a desfechos significativos no pós-operatório. Na amostra 
considerada, pacientes que receberam pelo menos 2.000 mL de 
cristaloide no intraoperatório usaram opioides por menos dias e 
ficaram menos tempo internadas.
Referência
Wei Xiao, Qingfang Duan, Lei Zhao, et al. Goal-directed fluid therapy may improve 
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INTRODUÇÃO: A púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) é uma 
trombocitopenia adquirida causada por anticorpos do tipo IgG, que 
destroem as plaquetas no sistema reticuloendotelial por processo 
de opsonização. Nas gestantes, a incidência de trombocitopenia 
está entre 5 a 8%, e a incidência de PTI situa-se entre 0,01 a 0,1%.1 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 26 anos, G3P2A0, 38 
semanas e 4 dias IG, 92 kg, 1,67 m, Mallampati II, com indicação de 
cesariana de urgência por polidrâmnio e macrossomia fetal. Relatou 
investigação para lúpus eritematoso sistêmico, e o eletrocardiogra-
ma evidenciava bradicardia com bloqueio atrioventricular Mobitz 
I. Referiu uso regular de ácido fólico, sulfato ferroso e prednisona  
(60 mg/dia). Havia história prévia de duas cesarianas, sendo a pri-
meira sob raquianestesia e a segunda com anestesia geral (plaque-
topenia). Apresentava queixas de epistaxe e hemorragia gengival 
espontâneas, e os exames laboratoriais revelavam contagem pla-
quetária de 71.000/mm3 e anemia. Foi monitorada com cardios-
cópio, oxímetro de pulso e pressão arterial não invasiva. Realizada 
venóclise EC 16 G no membro superior esquerdo e administrados  
2 g de cefazolina IV. Realizado cateterismo vesical, além de antis-
sepsia e assepsia do campo cirúrgico. Foi pré-oxigenada com O2 a 
100% sob máscara e foram administrados 2 mg de cisatracúrio IV. 
Após checagem da preparação da equipe obstétrica, a anestesia 
geral foi induzida com lidocaína (100 mg), propofol (150 mg) e 
succinilcolina (100 mg, IV) e foi aplicada a manobra de Sellick. 
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Realizada intubação orotraqueal por laringoscopia direta com 
tubo nº7 mmDI (Cormack I). A manutenção da anestesia foi reali-
zada com sevoflurano 0,8 a 1 vol%. O tempo entre a indução e o 
clampeamento do cordão foi de 5 minutos, momento no qual foi 
realizada a infusão de 150 mcg de fentanila IV. Houve percepção 
de sangramento anormal no intraoperatório, e 6 U de plaque-
tas foram transfundidas, além de 1.500 mL de Ringer lactato IV.  
O recém-nascido obteve Apgar 7-9, e a paciente foi extubada após 
70 minutos de procedimento e recuperada a Aldrete 10. Recebeu 
alta hospitalar dois dias após o procedimento. DISCUSSÃO: A pla-
quetopenia é um evento comum na gestação, com incidência de 
5 a 8%. A contagem plaquetária mínima ideal para realização do 
bloqueio de neuroeixo é descrita entre 70.000 e 100.000/mm3 e gera 
discussões, especialmente quando há presença de sangramento 
espontâneo. Apesar do valor acima de 70.000/mm3 plaquetas com 
estabilidade na análise seriada não ser considerado contraindicação 
à técnica regional, a avaliação clínica individualizada é relevante 
para a tomada de decisões. Assim, além de evitar hemorragia, o risco 
de dano neurológico é reduzido. No presente caso, o sangramento 
anormal intraoperatório sugere que a decisão pela anestesia geral 
baseada na avaliação clínica foi acertada. 
Referência 
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36 – Hematoma retrobulbar após realização 
de bloqueio periconal para facectomia:  
relato de caso
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INTRODUÇÃO: O hematoma retrobulbar é um evento raro e po-
tencialmente grave dos bloqueios para cirurgia oftalmológica.  
A incidência de complicações relacionadas aos bloqueios é baixa, 
atestando a segurança da técnica. Neste caso, apresenta-se uma 
complicação com desfecho favorável. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo masculino, 81 anos, 1,70 m, 78 kg, estado físico ASA III, 
portador de hipertensão arterial cônica tratada com captopril, 
hipertrofia ventricular esquerda com disfunção diastólica e fração 
de ejeção de 37%, outros dados clínicos e laboratoriais normais, 
foi submetido a cirurgia de facectomia sob bloqueio retrobulbar. 
Na sala operatória, foi realizada a venopunção seguida de seda-
ção com midazolam (2 mg) e fentanila (50 mcg), por via venosa, 
e monitorização habitual. O bloqueio retrobulbar foi realizado 
utilizando-se a agulha 20 x 0,55 mm na porção inferolateral do 
olho esquerdo. Durante a injeção da solução de anestésico local 
com lidocaína 2%, bupivacaína 0,75% e hialuronidase (30 UI/mL), 
formou-se um hematoma periocular grande nas pálpebras superior, 
inferior e hemorragia subconjuntival. Nesse momento, a injeção 
foi interrompida e iniciada a compressão leve do globo ocular. 
Havia sido injetado 4 mL da solução de anestésico local. Após 
5 minutos, não houve progressão do hematoma. O bloqueio se 
instalou de modo satisfatório, pois havia imobilidade e anestesia 
do globo ocular. Não havia sinais de perfuração do globo ocular. 
O diagnóstico foi de hematoma retrobulbar por lesão venosa, já 
que não levou a grande proptose nem a aumento da pressão in-
traocular. O paciente foi observado pela equipe de oftalmologistas 
e de anestesia. Na reavaliação, o hematoma melhorou, a visão 

estava normal e a cirurgia foi reagendada. DISCUSSÃO: No caso 
relatado, o hematoma ocorreu em um paciente que não fazia uso 
de fármacos que alteram a coagulação. A incidência de hematoma 
retrobulbar em pacientes usuários ou não de antiplaquetários é 
semelhante. O risco de hematoma tem relação com o calibre da 
agulha utilizada. Agulhas mais calibrosas têm bisel mais longo e, 
por isso, têm maior chance de produzir complicações. Nesse caso, 
o hematoma foi venoso, solucionado com compressão externa e 
sem complicações graves ao paciente. 
Referência 
Cangiani LM, Carneiro H, Cangiani LH Anestesia Oftalmológica no idoso. In: Albu-
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INTRODUÇÃO: No Brasil, registra-se notável envelhecimento popu-
lacional, o que incrementa a demanda por cuidados no intuito de se 
assegurar qualidade de vida. A catarata senil impacta negativamente 
a longevidade. A cirurgia constitui a terapia de escolha, preferen-
cialmente pela técnica de facoemulsificação (FACO). A anestesia 
visa ao conforto do paciente e a adequadas condições operatórias 
para o cirurgião. Não há consenso acerca da técnica anestésica para 
realização de facectomia com FACO. OBJETIVO: Avaliar a conduta 
praticada por anestesiologistas brasileiros em pacientes candidatos 
a FACO. MÉTODO: Trata-se de estudo observacional, transversal, 
abrangendo todo o território nacional, de março a abril de 2018, 
mediante aplicação de questionário on-line via SurveyMonkey, en-
viado a todos os sócios SBA, via e-mail corporativo. O questionário 
consistiu de 18 itens, abordando dados demográficos, local de atua-
ção e estratégia anestésica adotada por anestesiologistas brasileiros 
para FACO (bloqueio, sedação, anestésico local (AL), adjuvantes, 
qualidade do bloqueio e eventos adversos). Estatística: Excel versão 
12.0 – Office 2007, com análise pelo IBM SPSS Statistics 20.0 para 
Windows. Usado teste qui-quadrado com nível de significância de 
5% (p < 0,05) para comparação entre as frequências. RESULTADO: 145 
membros ativos da SBA responderam ao questionário, 60% homens, 
idade prevalente 25 e 44 anos (66%), 61% com mais de cinco anos 
de experiência profissional em oftalmologia (61%); 63% atuam em 
instituições públicas. A preferência é por anestesia regional (63%), 
sendo a técnica peribulbar a mais utilizada (53%). A atividade em 
instituições públicas (p = 0,041) e tempo de exercício profissional  
< 5 anos está relacionado à pratica de anestesia regional (p = 0,019). 
Dos entrevistados 96% faz uso de sedação, preferencialmente com 
benzodiazepínicos (84%) e opioide (80,7%); 52% adotam mistura 
de AL em bloqueios, 63% realizam punção única, a maioria (66,2%) 
usa baixo volume (< 6 mL); 68% usam fármacos adjuvantes, com 
preferência pela hialuronidase. A qualidade do bloqueio da AR é 
geralmente avaliada por ptose palpebral (61,4%) e paralisia dos 
movimentos oculares (88,3%). O evento adverso mais observado 
foi quemose (60%). CONCLUSÃO: O perfil de anestesia praticada 
para FACO no Brasil é bloqueio peribulbar com única punção, com 
mistura de AL e hialuronidase, baixo volume, associado a sedação. 
Referência 
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INTRODUÇÃO: Em cirurgias oftalmológicas, a anestesia locorre-
gional ainda vem sendo muito realizada. Destaca-se a anestesia 
peribulbar em relação à anestesia retrobulbar, devido à sua eficácia 
e segurança. Apesar de raros, os eventos adversos ocorrem com 
essa técnica¹. RELATO DE CASO: F.P.S., sexo masculino, 58 anos,  
80 kg, ASA II (dislipidemia), com proposta cirúrgica de vitrectomia 
posterior unilateral devido a descolamento de retina sob anestesia 
locorregional e sedação. Admitido na sala operatória assintomá-
tico, jejum adequado, sinais vitais normais. Monitorização básica 
somada a acesso venoso periférico. Foram administrados antibiótico 
profilático e corticoide. Realizada sedação venosa com fentanila  
(30 mcg) e propofol (60 mg), e feito o bloqueio peribulbar pelo 
oftalmologista com injeção de 2,5 mL de ropivacaína 0,5% e 2,5 mL 
de lidocaína 1% sem vasoconstritor após teste de aspiração negativo. 
Durante a injeção do anestésico local, não houve alterações na PA 
e na FC. Após cerca de 1 minuto da realização do bloqueio, houve 
um episódio convulsivo tônico-clônico. A cabeça do paciente foi 
lateralizada e administrou-se propofol (50 mg), havendo resolução 
da crise. No entanto, não houve retorno do drive respiratório ade-
quado no estado pós-ictal. Procedida intubação orotraqueal após 
indução com propofol (100 mg), fentanila (150 mcg) e succinilcolina 
(100 mg) e acoplada ventilação mecânica, mantida com isoflurano 
1%. Houve retorno da ventilação espontânea após 20 minutos, o 
paciente foi acordado e extubado sem intercorrências. O exame 
físico neurológico não mostrou déficits. Encaminhado à unidade de 
terapia intensiva (UTI), onde realizou tomografia computadorizada 
de crânio e eletrencefalograma, ambos sem alterações. Paciente 
recebeu alta da UTI no segundo dia, sem sequelas, e uma nova 
cirurgia foi realizada 30 dias após, sob anestesia geral, sem eventos 
adversos. DISCUSSÃO: Durante a cirurgia sob anestesia locorregional, 
as convulsões podem ter várias causas, como hipoglicemia, erros 
de medicação, acidente vascular cerebral, hipóxia grave causada 
por sedação profunda ou intoxicação do sistema nervoso central 
pela disseminação de anestésico local (AL).¹ Apesar de não ter seu 
mecanismo esclarecido, a intoxicação por AL deve ser rapidamente 
reconhecida e tratada. O domínio e o aperfeiçoamento da técnica 
do bloqueio, o cumprimento das normas de segurança para a reali-
zação da anestesia, a adequada monitorização contínua e recursos 
disponíveis e de fácil acesso são as únicas maneiras de garantir a 
prevenção de tal complicação ou favorecer um desfecho positivo 
quando o evento ocorrer.² A participação do anestesiologista é 
fundamental no sentido de antever as possíveis intercorrências e 
intervir quando necessário. 
Referências 
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INTRODUÇÃO: O bloqueio oftalmológico é uma técnica rela-
tivamente simples, mas conta com o empecilho de não haver 
visualização direta do local de injeção do anestésico geralmente, 
não sendo usada, por exemplo, técnica de imagem, o que pode 
favorecer complicações inesperadas. RELATO DE CASO: G.F.S., sexo 
masculino, 22 anos, previamente hígido, sem uso de medicações 
contínuas, história de úlcera de córnea por fungo. O paciente 
vem para realizar transplante de córnea. A técnica anestésica 
realizada foi sedação com midazolam (3 mg) e fentanila (75 
mcg) e bloqueio ocular periconal com ropivacaína 1% (8 mL) 
e hialuronidase (50 UI). O paciente apresentou ptose palpebral 
durante a técnica. Após 5 minutos, ficou confuso, irresponsivo e 
apresentou dessaturação. Ao exame físico, a ausculta pulmonar 
estava abolida bilateralmente e as pupilas estavam mióticas. Foi 
realizada intubação orotraqueal e manteve-se o paciente em 
ventilação mecânica. Após a realização do transplante, o paciente 
foi encaminhado para a UTI, sedado com midazolam e fentanila 
em bomba de infusão dose baixa. Houve início de movimentos 
ventilatórios espontâneos e sinais de despertar 7 horas depois 
do ocorrido. A hipótese foi de raquianestesia total acidental por 
perfuração da dura-máter durante bloqueio ocular, com injeção 
parcial de anestésico no espaço liquórico. DISCUSSÃO: A bainha 
do nervo óptico é formada por 3 camadas de meninges (dura-má-
ter, aracnoide e pia-máter). Na punção acidental com perfuração 
dessas camadas, pode-se injetar medicação no espaço intratecal. 
Dependendo da quantidade de anestésico local que chegar 
ao sistema nervoso central, pode ocorrer sonolência, confusão 
mental, convulsão, amaurose contralateral, déficit neurológico, 
arritmia, apneia e parada cardiorrespiratória. A apneia geralmen-
te é transitória e ocorre de 2 a 10 minutos após a injeção, com 
duração variável. 
Referência 
Cangiani LM, Carmona MJC, Torres MLA, Bastos CO, Ferez D, Silva ED. Tratado de 
anestesiologia SAESP. 8. ed. Rio de Janeiro: Atheneu; 2017.

1108 – Variação do fluxo da artéria oftálmica 
demonstrada ao ecodoppler após bloqueio 
peribulbar com (e sem) uso de vasoconstritor 
em pacientes com catarata
Autores: *Gabriela Faioli Machado, Ilma Patricia Machado, Galton Vas-
concelos, Renato Santiago Gomez, Walkiria Wingester Vilas Boas, Gabriela 
Silva Duarte Araújo

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Os bloqueios oculares são ampla-
mente utilizados em cirurgias oftalmológicas e estão relacionados 
a alterações no fluxo ocular. Com este estudo, visamos avaliar 
o fluxo ocular ao ecodoppler antes e após o bloqueio peribular 
(BPB) com lidocaína com (e sem) vasoconstritor em pacientes 
candidatos à cirurgia de catarata. MÉTODO: O modelo do estudo 
consistiu em um ensaio clínico prospectivo, aleatório e dupla-
mente encoberto. Foram selecionados 56 pacientes candidatos à 
cirurgia de catarata por facoemulsificação, classificados de acordo 
com a Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) em I, II e III, 
excluídos pacientes portadores de outras patologias oculares. 
Foram divididos em 2 grupos: Grupo 1 – BPB com adrenalina 
1.200.000; Grupo 2 – BPB sem adrenalina. Avaliaram-se o pico 
de velocidade sistólica (PVS), a velocidade diastólica final (VDF) 
e o índice de resistência (IR) da artéria oftálmica ao ecodoppler 
antes do bloqueio e 10 minutos após o BPB. RESULTADO: Antes 
do BPB, não houve diferenças significativas entre os grupos em 
relação a IR, PVS, VDF, presença de hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), idade e sexo. Após o BPB, observamos uma diminuição do 
IR no Grupo 1 (p = 0,038) em comparação com o pré-bloqueio. 
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CONCLUSÃO: Autorregulação constitui um fenômeno complexo 
em que podem estar envolvidos mecanismos metabólicos, neu-
rogênicos, miogênicos e endoteliais. Observamos uma queda 
do IR na artéria oftálmica após o BPB com adrenalina. Outros 
estudos são necessários para demonstrar os reais benefícios da 
adrenalina no bloqueio peribulbar. 
Referências 
Bude RO, Rubin JM. Relationship between the resistive index and vascular compliance 
and resistance. Radiology.1999; 211(2): 411-7. 

Findl O, Dallinger S, Menapace R, Rainer G, Georgopoulos M, Kiss B, et al. Effects of 
peribulbar anesthesia on ocular blood flow in patients undergoing cataract surgery. 
Am J Ophthalmol. 1999;127(6):645–9.

1179 – Oclusão da artéria central da retina 
após cirurgia de catarata: série de casos
Autores: *Laura Bastos Ferreira, Ana Maria Vilela Bastos Ferreira, Márcio 
Placedino Martins, Walkiria Wingester Vilas Boas, Ana Carolina Soares Borja

Instituição: Faculdade da Saúde e Ecologia Humana

INTRODUÇÃO: A oclusão da artéria central da retina (OACR) é uma 
condição que evolui para perda visual súbita, grave e não dolo-
rosa. Há relatos da ocorrência dessa complicação após cirurgias 
oftalmológicas, especialmente realizadas sob bloqueios retro e 
peribulbar, mas também sob anestesias tópica, subtenoniana 
e intracameral. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Apresentamos dados de 
4 pacientes, com idade média de 73 +/− 7,4 anos, estado físico 
ASA II, diâmetro axial médio 23 +/− 0,72 mm, pressão intraocular 
pré-operatória média de 13,5 +/− 3,1 mmHg, submetidos a cirur-
gia de facoemulsificação com implante de lente intraocular sob 
bloqueio periconal/ retrobulbar, com agulha hipodérmica de 20 
mm x 5,5, sem intercorrências. A solução anestésica utilizada foi 
lidocaína 2% e bupivacaína 0,75% (1:1), ambos sem vasoconstritor, 
volume anestésico médio 7 +/− 1,2 mL, associados a 20 unidades 
de hialuronidase por mL da solução. O tempo cirúrgico médio 
foi 68,8 +/− 8,5 minutos. Em todos os casos, houve rompimento 
da cápsula posterior, sendo necessária vitrectomia anterior; 
a evolução se deu sem nenhuma percepção luminosa (NPL), 
diagnosticada no primeiro dia de pós-operatório. DISCUSSÃO:  
A ocorrência de OACR após cirurgia de catarata sob bloqueio 
retro e peribulbar pode ser justificada por diversas causas: dano 
direto ao nervo óptico pela agulha, toxicidade dos anestésicos, 
compressão mecânica por hemorragia retrobulbar, quantidade 
e velocidade da injeção da solução anestésica, compressão do 
globo ocular após injeção, aumento da pressão intraocular pelo 
volume administrado e uso de adrenalina ou não, uma vez que o 
anestésico por si só pode causar vasoconstrição. Fatores sistêmi-
cos, como hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose, arritmia 
cardíaca, hipercolesterolemia e diabetes melito, também podem 
estar associados a ocorrência de OACR. Além dessas causas anesté-
sicas e sistêmicas listadas, dados recentes da literatura evidenciam 
outras possíveis causas dessa grave complicação relacionadas à 
técnica e aos insumos cirúrgicos. No intraoperatório, o aumento 
da pressão intraocular durante a facoemulsificação pode ocorrer 
devido a flutuações da pressão de aspiração. O uso de substâncias 
intraoculares, como a metilcelulose, o carbacol e soluções com 
adrenalina, foi relacionado a eventos vasculares oclusivos. Em 
revisão de 185 casos de cirurgia de catarata que evoluíram com 
rompimento da cápsula posterior e subsequente vitrectomia 
anterior, 14 pacientes apresentaram OACR. Foi ressaltada a pos-
sibilidade do vasospasmo ser secundário à presença de óxido de 
etileno residual nas cânulas de vitrectomia anterior, já que estas 
são submetidas a esse tipo de esterilização. 

Referência 

Sen A, Mitra A, Tripathi S, Sharma M, Shenoy P. A cluster of central retinal artery 
occlusions following cataract surgery. Indian J Ophthalmol. 2019;67(5):630-3. 

1187 – Bloqueio peribulbar em paciente  
com síndrome de Marfan e subluxação 
bilateral de cristalino em dois tempos
Autores: Rossana Maria da Nova Sá, *Nathan Ferreira Moreira de Lacerda, 
Ana Luisa Souto Boulitreau, Nathalia Braga Lacerda, Aluiziane Rhaizia 
Borges Gomes

Instituição: CET JOÃO PESSOA

INTRODUÇÃO: A síndrome de Marfan é uma doença genética 
autossômica dominante, multissistêmica, decorrente de mutações 
no gene da fibrilina-1 (FBN-1), apresentando-se com alto espectro 
de manifestações clínicas, principalmente nos sistemas musculo-
esqueléticos, ocular e cardiovascular. O objetivo deste trabalho é 
relatar o caso de uma paciente portadora de síndrome de Marfan, 
submetida a cirurgia oftalmológica devido a subluxação bilateral 
de cristalino e revisar a literatura atual sobre o assunto. RELATO 
DE CASO: E.K.F.C., 39 anos, 62 kg, sexo feminino, portadora de sín-
drome de Marfan, apresentou opacidade súbita da visão bilateral, 
sendo diagnosticado subluxação bilateral do cristalino. Ao exame 
físico: cifoescoliose toracolombar (> 20), sinal de Walker-Murdoch, 
sinal do polegar, deformidade pectus carinatum, retrognatismo e 
palato ogival. Exames complementares mostravam prolapso de 
valva mitral, miopia > 4 graus, radiografia de tórax com extenso 
infiltrado hilar e peri-hilar, ecocardiografia com evidência de pró-
tese mecânica normofuncionante na posição aórtica e aneurisma 
de aorta torácica descendente. Fazia uso regular de varfarina, 
suspenso 5 dias antes do procedimento, além de enoxaparina em 
dose terapêutica, omeprazol (20 mg/dia), carvedilol (25 mg/dia),  
ramipril (5 mg/dia) e valsartana (160 mg/dia). Administrou-se, 
como medicação pré-anestésica, 3 mg de midazolam, 50 mcg de 
fentanila e 75 mcg de clonidina. O bloqueio peribulbar esquerdo 
foi feito com 7 mL de levobupivacaína a 0,5% sem vasoconstritor, 
pelo método de dupla punção, com agulha-padrão 20 x 0,55 mm, 
injetando-se 5 mL no ponto de encontro da reborda orbitária late-
ral com o inferior da órbita e 2 mL transconjuntivalmente através 
da pequena depressão do lado nasal da carúncula, entre esta e 
a fissura palpebral medial. Obteve-se, após 5 minutos, índice de 
Nicoll 6 e, após 10 minutos, Nicoll 8. Testado bloqueio sensitivo 
e motor com sucesso; o tempo cirúrgico foi de 40 minutos, sem 
intercorrências. O mesmo procedimento foi repetido após sete 
dias, no olho direito, sem relato de complicações. DISCUSSÃO: Os 
pacientes com síndrome de Marfan, apesar de não tão frequentes 
na prática anestésica, são geralmentes submetidos a procedimen-
tos cirúrgicos, devido às várias doenças que compõem a síndrome, 
exigindo um planejamento pré-anestésico adequado. Além disso, 
apresentam alto risco para complicações perioperatórias devido 
às comorbidades potencialmente fatais que caminham junto com 
a síndrome, como rompimento de aneurisma aórtico, dissecção 
de aorta e pneumotórax. Dessa forma, o preparo pré-anestésico 
deve ser feito de maneira adequada às particularidades desses 
pacientes, uma vez que o risco de morbimortalidade no perio-
peratório é alto. 
Referências

Ammash N, Sundt T. Marfan syndrome-diagnosis and management. Curr Probl 
Cardiol. 2008; 33(1):7-39.
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ANESTESIA EM ORTOPEDIA

5 – Anestesia em portador de miopatia 
nemalínica: relato de caso
Autores: *Arthur Cesar Naves Borges, Flávio Fernandes, Ingrid Braga, 
Eduardo Manso de Carvalho Andrade, Pedro Candido Ismael, Sergio Pinto 
de Oliveira

Instituição: Centro de Ensino e Treinamento Hospital São Francisco

INTRODUÇÃO: A miopatia nemalínica actina (MNA) é uma doença 
congênita rara pertencente ao grupo das miopatias sarcoplasmá-
ticas, podendo ocorrer hipertermia maligna, rabdomiólise1, crises 
miotônicas e disfunção respiratória. Relatamos o caso de um paciente 
portador de MNA admitido para tenoplastia e alongamento de ten-
dão calcâneo bilateral. RELATO DE CASO: L.H.A.M., sexo masculino, 
23 anos, portador de MNA com diagnóstico há 5 anos, 63 kg, 1,73 
m de estatura, IMC 21, portador de fraqueza muscular e limitação 
de extensão de joelhos e flexão de pescoço; insuficiência mitral 
leve. Sem uso de medicamento. Exames pré-operatórios: Hb 14,5 
g/dL, Ht 40%, Plq 288.000 / K 4,0, creatinina 0,64, Ur 26, INR 1,00, 
CPK 602. ECO com FEVE normal e escape mitral leve. Espirometria 
com restrição moderada. Na sala cirúrgica, foi puncionado acesso 
venoso (cateter nº 20) em MSE; procedido à monitorização padrão 
ASA: oximetria de pulso (SpO2), temperatura (t), PANI, ECG (5 deriva-
ções), capnografia (side-stream) e temperatura. Coletado CPK durante 
anestesia; administrados midazolam (5 mg), fentanila (50 mcg);  
realizado punção mediana para raquianestesia (difícil punção) em 
posição sentado, com agulha 27 G Whitacre, e administrado bupi-
vacaína pesada (15 mg). Sedação mantida com midazolam. Faixa de 
Smarch inicialmente em MID e posteriormente em MIE (30 minutos 
cada). Efedrina durante procedimento (10 mg), mantendo estabilidade 
cardiovascular e monitorização normal. O paciente foi conduzido à 
SRPA acordado. A reversão do bloqueio foi avaliada pela Escala Mo-
dificada de Bromage (EMB, 1a hora, 2a hora e 4a hora, sendo EMB1 = 
2, EMB2 = 1 e EMB4 = 0) SRPA (Aldrete Kroulik modificado = 10), e 24 
horas após alta sem queixas, CPK início = 688, final = 577, 24 horas = 
237 U/L. DISCUSSÃO: A alfa-actina músculo esquelética (AAME) é a 
principal isoforma de actina do músculo esquelético adulto, proteína 
estrutural central do filamento do sarcômero, envolvida na contração 
muscular. A MNA é uma rara doença muscular consequente de uma 
mutação do gene alfa-tropomiosina TPM3 e alteração da AAME. Os 
portadores podem ser acometidos por doença pulmonar restritiva, 
afecção cardíaca e maior suscetibilidade à hipertermia maligna, o 
que torna o manejo anestésico um ato desafiador. Podem apresentar 
também comprometimento dos músculos extensores do joelho, hipo-
tonia, fraqueza muscular, hiporreflexia, escoliose e deformidades nos 
pés. Sugere-se que a anestesia locorregional seja escolhida, quando 
possível. Tivemos no caso até uma diminuição do CPK. Evitar o uso 
de anestésicos eliciadores de hipertermia2 maligna e monitorizar a 
temperatura corporal e capnografia contínua é o foco anestésico.
Referências 
1. Von Sohsten AKA, Penna HM, Bersot CDA. Miopatias e anestesia. In: Educação 
continuada em anestesia. São Paulo: SAESP; 2013, v. 4, capítulo 5,  p. 70-8.
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11 – Colocação de cateter perineural para 
analgesia pós-operatória em cirurgia ortopédica
Autores: Daniel Lima Muniz de Albuquerque, Sibelli Fabricia Oliveira dos 
Santos, Wendel Tadeu Figueiredo de Melo, Homero Max de Assis e Sá, 
Roberto Cavalcanti Ciraulo Neto, *Aluiziane Rhaizia Borges Gomes

Instituição: Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena

INTRODUÇÃO: A dor pós-operatória em cirurgias ortopé-
dicas é considerada de intensidade moderada a intensa. 
Desse modo, os bloqueios de nervos periféricos são cada 
vez mais utilizados e podem ser realizados por infusão con-
tínua por meio de um cateter perineural. DESCRIÇÃO DE SÉ-
RIE: Foram avaliados seis pacientes, com média de idade de 
82 anos, submetidos ao tratamento cirúrgico de fratura de 
colo e transtrocanteriana de fêmur. Foi feita anestesia suba-
racnóidea em todos os pacientes, em L3-L4 ou L4-L5, com  
15 mg de bupivacaína isobárica a 0,5%, sendo administrado 
cetoprofeno (100 mg) e dipirona (2 g) no intraoperatório. Após 
o término da mesma, houve a passagem do cateter perineural 
adjacente ao nervo femoral guiado por ultrassonografia e de 
forma asséptica. Infudidos 20 mL de levobupivacaína com va-
soconstritor a 0,125% em cateter, que permaneceu durante 48 
horas do pós-operatório; 1 vez ao dia foi administrado anesté-
sico local na dose e volume supracitados. Os pacientes foram 
questionados quanto a intensidade da dor (zero = sem dor,  
1-3 = leve, 4-6 = moderada, 7-9 = severa, 10 = insuportável), náu-
seas/vômitos, diurese, motricidade e sensibilidade do membro 
operado e uso de medicação de resgate. Um paciente referiu 
náuseas/vômitos no 1º dia. Nenhum paciente teve alteração da 
motricidade e sensibilidade, assim como na diurese. No 1º dia, os 
pacientes referiram dor moderada (5-6), havendo melhora com 
uso de analgésicos comuns e opioides. Já no 2º dia, referiram 
dor leve(1-2) à manipulação e sem necessidade de medicação de 
resgate. Após 48 horas, foi retirado o cateter com envio da ponta 
para cultura, e apenas 1 paciente teve crescimento bacteriano 
na amostra, sem relevância clínica. DISCUSSÃO: Apesar de ter 
sido realizada apenas uma administração diária de anestésico 
local pelo cateter, percebemos mínimos efeitos colaterais e boa 
analgesia pós-operatória. Apesar de a morfina subaracnóidea 
garantir uma analgesia bastante eficaz, seus efeitos colaterais 
retardam o processo de reabilitação; dessa forma, o bloqueio de 
nervo periférico tem sido uma opção, visando acelerar a recupera-
ção. Uma análise conjunta de 21 estudos comparando o bloqueio 
único com o bloqueio contínuo para analgesia pós-operatória 
mostrou piores escores de dor nas 48 horas pós-operatórias no 
bloqueio único. O bloqueio de nervo periférico através de cate-
ter reduz o uso de opioides, permite alta hospitalar precoce e, 
embora as taxas de colonização bacteriana do cateter pareçam 
altas, uma infecção clinicamente relevante é rara. 
Referências 
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nerve blockade and single-shot sciatic nerve block promotes better analgesia and 
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32 – Colocação de cateter perineural  
no compartimento do psoas para  
analgesia pós-operatória em cirurgia  
de fratura de acetábulo 
Autores: Raíssa Chianca Mavignier de Noronha, Nathan Ferreira Mo-
reira de Lacerda, Lissandra Carvalho Leite Raposo, Daniel Lima Muniz 
de Albuquerque, *Wendel Tadeu Figueiredo de Melo, Aluiziane Rhaizia 
Borges Gomes

Instituição: Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plexo lombar no compartimento psoas 
é uma técnica de bloqueio avançada que visa fornecer anestesia  
e/ou analgesia para toda a distribuição do plexo lombar. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo masculino, 47 anos, ASA I, monitorização 
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(PANI, ECG e oximetria), venóclise em membro superior esquerdo, 
com realização de raquianestesia utilizando 15 mg de bupivacaína 
isobárica 0,5% em L4-L5. Após realização da cirurgia, com o paciente 
em decúbito lateral direito, é feita a punção lombar pela técnica 
desenvolvida por Capdevila e colaboradores. Com agulha de 100 mm  
conectada a estimulador de nervo periférico, obtém-se estímulo 
do músculo quadríceps femoral e, em seguida, é realizada a pas-
sagem do cateter perineural até 5 cm após a extremidade distal da 
agulha com administração de levobupivacaína com epinefrina a 
0,25% (40 mL). Nas 24 e 48 horas do pós-operatório, o paciente foi 
questionado sobre dor (0 = sem dor; 1-3 = leve; 4-6 = moderada;  
7-9 = severa; 10 = insuportável), náuseas e vômitos, diurese, motrici-
dade e sensibilidade do membro operado e necessidade de analgé-
sicos opioides de resgate. Nas primeiras 24 horas do pós-operatório, 
o paciente não necessitou de analgésicos de resgate e referiu dor 
leve (1-2) e parestesia no dorso do pé ipsilateral à cirurgia, negando 
outras queixas. Foi administrada, em cateter, levobupivacaína com 
40 mL de epinefrina a 0,125%. Na segunda avaliação, 48 horas após 
o procedimento cirúrgico, o paciente relatou leve parestesia após 
a administração do anestésico no dia anterior, que durou apro-
ximadamente 1 hora e referiu dor leve (0-1) sem necessidade de 
medicação de resgate, não referindo outras queixas. Foi realizada 
novamente a administração da solução anestésica supracitada e, 
em seguida, retirado o cateter. O paciente recebeu alta nas 48 horas 
do pós-operatório. DISCUSSÃO: O bloqueio do plexo lombar no 
compartimento psoas fornece boa analgesia pós-operatória para 
cirurgias ortopédicas de quadril, proporcionando um alto grau de 
bloqueio sensitivo, sendo uma técnica de fácil execução. A coloca-
ção do cateter perineural prolonga a analgesia e oferece benefícios 
principalmente nas cirurgias em que se espera dor além de 12-24 
horas do pós-operatório. Outros benefícios descritos na literatura é 
a alta hospitalar precoce e a redução do uso de opioides. Em nosso 
trabalho, a utilização de apenas doses diárias do anestésico local 
promoveu analgesia satisfatória e sem efeitos adversos importantes 
durante o período avaliado. 
Referências 
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231 – Anestesia para cirurgia ortopédica 
em sarcoma de Ewing de úmero com 
desvitalização de enxerto neoplásico  
em nitrogênio líquido: relato de caso 
Autores: *Gabrielle Alekine Freitas M. de Lemos, Márcio Rahel Farias Gui-
marães, Vasco Miranda Júnior, Liége Caroline Immich, Priscila Sartoretto 
Dal Magro, Laura Rabaiolli Paz

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

INTRODUÇÃO: O sarcoma de Ewing é segunda neoplasia óssea 
primária entre crianças e adultos jovens. A escolha terapêutica é 
o procedimento cirúrgico, seja por amputação do membro ou por 
congelação das células. A técnica de congelação consiste na tenta-
tiva de destruir as células neoplásicas com preservação do membro.  
A peça tumoral é retirada, congelada em nitrogênio líquido a −197ºC, 
reaquecida à temperatura ambiente e refixada ao tecido. A hipo-
termia não só induz a morte celular, mas também ativa a respos-
ta imune antitumoral liberada pelo tecido necrótico. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo masculino, 18 anos, ASA II por Sarcoma de 
Ewing restrito a úmero distal, sem outras comorbidades. Eleito para 
tratamento cirúrgico de congelamento das células tumorais com 
nitrogênio após quimioterapia neoadjuvante. Ao exame físico, sem 

preditores de via aérea difícil; apresentava anemia (Hb 11,5 mg/dL 
e Ht 34%) e demais exames dentro da normalidade. Monitorizado 
com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, 
venóclise com Abocath 16 G. Optou-se por bloqueio interescalênico 
associado a anestesia geral devido ao posicionamento e ao longo 
tempo do procedimento. Bloqueio do plexo braquial interescalê-
nico com auxílio de Stimuplex agulha A50, perda do estímulo com  
0,44 mA, guiado por ultrassom. Infiltrada solução de 200 mg de 
lidocaína 2% com vasoconstritor e 100 mg de ropivacaína 1%, sem 
intercorrências ou dificuldades técnicas. Em seguida, pré-oxigenação, 
indução anestésica com 200 mcg de fentanila, 100 mcg de propofol, 
40 mg de rocurônio, intubação orotraqueal sob laringoscopia direta 
com cânula nº 8,0 em primeira tentativa com sucesso. Tempo cirúrgico 
de 200 minutos. Foi usado 1 g de ácido tranexâmico, e o sangramen-
to estimado foi de 800 mL. Manteve estabilidade hemodinâmica e 
anestesia satisfatória. Extubado sem intercorrências com infusão 
de dexmedetomidina (0,3 mcg/kg/h) e encaminhado para sala de 
recuperação. Não houve necessidade de manutenção na SRPA ou 
doses analgésicas suplementares por 36 horas. No pós-operatório 
imediato, o paciente já movimentava o membro, sem queixas. DIS-
CUSSÃO: Pacientes oncológicos parecem se beneficiar de técnicas 
anestésicas regionais, uma vez que têm maior latência e promovem 
adequadas anestesia e analgesia pós-operatória. O bloqueio de nervo 
periférico pode ser realizado com técnicas individuais ou combi-
nadas. Optamos por combinação de ultrassonografia e Stimuplex 
por aumentar a precisão do bloqueio e diminuir a quantidade de 
anestésico local, evitando, com isso, falha de bloqueio e efeitos co-
laterais associados ao excesso de anestésico. Pacientes com tumores 
ósseos podem ter significativa anemia e trombocitopenia, além de 
potencial de sangramento devido à vascularização do tumor. O uso 
de antifibrinolíticos parece diminuir o risco de sangramento, sem 
aumentar o risco de trombose. 
Referência 
Anderson MR, Jeng CL, Wittig JC, Rosenblatt MA. Anesthesia for patients undergoing 
orthopedic oncologic surgeries. J Clin Anesth. 2010;22(7):565-72.

306 – Anestesia para revisão de artroplastia 
total de quadril em paciente portador de 
síndrome de Morquio
Autores: *Thiago Luengo Tavares, Adriana Nirvana Arce Salazar, Dirce de 
Abreu, Marcelo Camargo Costa Faria, Teófilo Augusto Araújo Tiradentes, 
Victor Cáppia

Instituição: Santa Casa de Marília

INTRODUÇÃO: Mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo de do-
enças causadas pela deficiência de enzimas lisossomais, que leva 
ao acúmulo de mucopolissacarídeos (MP) em tecidos, desencade-
ando alterações morfofuncionais. A síndrome de Morquio (SM), 
MPS tipo IV, é doença rara (1:200.000) autossômica recessiva. Os 
pacientes apresentam baixa estatura, displasia espondiloepifisária, 
achatamento das vértebras, instabilidade atlantoaxial e subluxação 
C1-C2, podendo resultar em compressão medular e disfunção res-
piratória, além dos efeitos restritivos da doença esquelética. Fatores 
complicadores potenciais são obstrução progressiva da via aérea 
por infiltração de MP (impossibilidade de ventilação sob máscara 
e IOT convencional), sialorreia, apneia obstrutiva do sono e até cor 
pulmonale. Além disso, podem ocorrer alterações cardiológicas por 
deposição de MP nas artérias coronárias e valvas cardíacas, levando 
a arritmias, hipertensão arterial, disfunção valvar, insuficiência car-
díaca congestiva e angina. Há também alterações neuromusculares, 
hepáticas e renais, perda auditiva progressiva e opacificação corneal. 
RELATO DE CASO: P.R.A., 57 anos, sexo masculino, 52 kg, 1,37 m, 
portador da SM; proposta revisão de artroplastia total de quadril. 
Apresentava deformidades ósseas nos membros, hiperlordose 
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lombar, Mallampati IV, macroglossia, limitação da abertura da boca 
e da mobilização cervical. História de asma e hipertensão arterial 
(anlodipino, clortalidona, losartana e fluticasona). Com venóclise 
18 G, optou-se por anestesia geral balanceada, IOT com fibros-
copia flexível sob sedação com remifentanila, dexmedetomidina 
e anestesia tópica da via aérea com lidocaína 2%, em ventilação 
espontânea. Indução anestésica: propofol, fentanila e cisatracúrio, 
manutenção com sevoflurano, remifentanila e dexmedetomidina. 
Puncionado acesso venoso central na jugular interna direita. Admi-
nistrado ácido tranexâmico em dose de ataque mais manutenção 
em infusão contínua. Monitorização: cardioscopia, oximetria de 
pulso, pressão arterial invasiva, temperatura, diurese e BIS. Paciente 
manteve estabilidade hemodinâmica até o momento de uma fra-
tura inadvertida da diáfise do fêmur durante introdução da nova 
prótese, apresentou sangramento maciço com necessidade de 
transfusão de hemoderivados e uso de drogas vasoativas (DVA) 
para PAM > 65 mmHg. Ao fim do procedimento, encaminhado ao 
CTI intubado e em uso de DVA. CONCLUSÃO: Acúmulo de MP nos 
tecidos acarreta alterações que geram grandes dificuldades para 
o manejo anestésico, cujas principais preocupações são: IOT difícil, 
doença pulmonar crônica, manipulação perigosa do pescoço, difi-
culdade de acesso venoso, risco de broncoaspiração e necessidade 
de manutenção da relação entre a oferta e demanda de oxigênio 
ao miocárdio. Apesar de rara, a SM exige cuidadosa monitorização 
intraoperatória e avaliação pré-operatória detalhada.
Referência 
Oliveira CRD, Nunes RR, Azevedo RA. Anestesia e doenças incomuns coexistentes. 
Rio de Janeiro: SBA; 2017. p. 146-7.

322 – Manejo anestésico em paciente 
portador de hemofilia B submetido à 
artrosplastia total de joelho
Autores: Caio Cesar Lima Santos, *Lucas Hugo Magno Tavares, Angela 
Kaori Susume, Bruna Veiga Gonçalves, Lena Claudia Maia Alencar, Rodrigo 
Thadeu Cei Pedroso

Instituição: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

INTRODUÇÃO: A hemofilia é um distúrbio da coagulação hereditário 
recessivo ligado ao sexo, associado com níveis reduzidos do fator 
VIII (hemofilia A) ou do fator IX (hemofilia B). Os homens são afeta-
dos, enquanto as mulheres são portadoras. Os principais sintomas 
são: sangramento nos tecidos moles, músculos e articulações que 
sustentam o peso, que ocorre dias após trauma, lesão contusa ou 
perfurante e lesão nervosa isquêmica em consequência da forma-
ção de hematomas em espaços fechados. A gravidade da doença 
depende da percentagem do fator de coagulação presente, sendo 
que acima de 25% raramente ocorre uma deficiência da coagulação 
após traumatismo ou cirurgia de grande porte. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo masculino, 47 anos, 70 kg, ASA II, submetido a 
artroplastia total de joelho, portador de hemofilia B. Na avaliação 
pré-anestésica, estava em bom estado geral, eupneico, hemoestável 
e sem déficits neurológicos. Nega alergias ou outras comorbidades. 
Exames laboratoriais: Hb: 11,1; Ht 33; leucócitos: 9.000; plaquetas: 
295.000; K+: 3.8; Na+: 140; glicemia: 80; creatinina 1,1; ureia 29; INR 
1,0; atividade de protrombina 100%. Três horas antes da cirurgia, 
foram administradas 4.500 UI de fator IX por via venosa. Paciente 
pré-medicado com midazolam (3 mg) + aporte de O2 nasal. Moni-
torizado com cardioscópio, oxímetro, PANI, venóclise prévia com 
cateter 16 G. Realizada punção intratecal com bupivacaína isobárica 
(15 mg) e clonidina (75 mg) em L3/L4, mediana, com agulha de 
Quincke 27 G, punção única, mais bloqueio do canal dos adutores 
com levobupivacaína com vasoconstritor 0,5% (20 mL) por USG. 
Adjuvantes: cefazolina (2 g), ondansetrona (4 mg), dipirona (2 g), 
dexametasona (10 mg), ácido tranexâmico (1 g), ácido epsilon 
aminocaproico (4 g). Procedimento realizado sem intercorrências. 

Sem necessidade de transfusão de hemocomponentes. O tempo 
total de anestesia foi de 1 hora e 45 minutos, tendo apresentado um 
episódio de hipotensão intraoperatória tratado com etilefrina (1 mg) 
em bolus. Ao término do procedimento, o paciente foi encaminhado 
para a UTI. O sangramento pós-cirúrgico não foi significativo, e o 
paciente teve alta hospitalar em 2 dias sem maiores complicações. 
DISCUSSÃO: O manejo anestésico em pacientes hemofílicos é um 
desafio para o anestesiologista devido ao risco de complicações, 
por isso se torna importante o conhecimento de fisiopatologia, 
terapias de reposição hematológica e o acompanhamento com uma 
equipe multidisciplinar. Bloqueios espinhais e periféricos são uma 
contraindicação relativa em pacientes hemofílicos, no entanto, com 
o adequado manejo pré-operatório, pode-se usar como estratégia 
anestésica segura com excelentes resultados quanto à analgesia 
pós-operatória e ao retorno precoce às atividades. 
Referências 
Flores RPG, Bagatini A, Santos ATL, Gomes CR, Fernandes MS, Molon RP. Hemofilia e 
anesthesia. Rev Bras Anestesiol. 2004;54(6): 865-71.

Thiago MS. Anesthetic strategy for a femur fracture surgery in a patient with hemophilia 
B (factor ix deficiency): a case report. SAJ Case Rep. 2017;4(2):1-4.

362 – Resultados da anestesia e cirurgia em 
pacientes com idade superior a 100 anos com 
fratura de quadril: estudo com 35 pacientes
Autores: Luiz Eduardo Imbelloni, *Ana Raquel Araruna Soares, Wagner 
Ferreira Filho, Eduardo Piccinini Viana, Jaime Weslei Sakamoto, André 
Augusto de Araújo

Instituição: CET-SBA Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo – SP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Em 2016, no Brasil, 8,7% da popula-
ção tinha mais de 65 anos1. O objetivo deste estudo foi investigar 
o resultado de 35 pacientes centenários com fraturas de quadril 
de acordo com o projeto de aceleração pós-operatória. MÉTODO: 
Entre 2012 e 2018, todos os pacientes com 100 anos ou mais com 
fratura de quadril foram analisados prospectivamente. Informa-
ções sobre a condição pré-operatória, modo de anestesia, drogas 
utilizadas, variáveis medidas no pré-operatório, intraoperatório, 
SRPA e pós-operatório imediato foram obtidas do protocolo do 
estudo. Medidas descritivas, como média e desvio-padrão, foram 
utilizadas para analisar a distribuição empírica dos dados. RESUL-
TADO: Durante esse período, 35 pacientes foram operados, sendo 
28 mulheres e 7 homens. As principais doenças preexistentes nos 
35 centenários foram resultado de doenças arterioscleróticas, car-
díacas e diabetes. Antes da lesão, todos os pacientes viviam em 
casa. Dois dos pacientes apresentavam ASA I, 28 pacientes, ASA II, 
e 5 pacientes, ASA III. O jejum foi de 2:42 ± 0:31 horas, e nenhum 
paciente reclamou de sede ou fome ao chegar à SO. Todos foram 
submetidos à raquianestesia com bupivacaína 0,5% isobárica, dose 
de 6 a 10 mg, sem necessidade de anestesia geral. Todos receberam 
500 mL de hidroxietilamido a 6% e Ringer lactato (1,171 ± 212 mL). 
Quatro pacientes (11,4%) receberam transfusão sanguínea. Hipo-
tensão arterial ocorreu em 1 paciente e sem bradicardia. Apenas 
dois pacientes foram transferidos para a UTI. A ingestão de CHO 
na SRPA foi de 1:36 ± 0:37 hora, e o tempo de permanência foi de 
2:05 ± 0:40 horas. A reintrodução alimentar ocorreu no mesmo 
dia. Nenhum paciente necessitou de sonda vesical de alívio ou 
de demora. Delirium foi observado em 4 pacientes. Todos os 35 
pacientes, após o projeto ACERTO, estavam aptos para alta no 1º 
dia pós-operatório. Técnicas anestésicas regionais foram utilizadas 
em todos os pacientes para analgesia pós-operatória, além de 
dipirona venosa. Vinte e quatro pacientes receberam bloqueio do 
plexo lombar inguinal antes da cirurgia na SRPA, e 11, do plexo 
lombar posterior (psoas). A duração média da analgesia foi de 21 
horas. Todos os pacientes sobreviveram à cirurgia e apenas 2 mor-
reram em casa no primeiro mês de pós-operatório. CONCLUSÃO: 
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O resultado da anestesia e da cirurgia para fratura de quadril em 
pacientes centenários foi relativamente bom, com apenas 1 caso de 
hipotensão. Dois dos 35 pacientes morreram em 30 dias, enquanto 
33 centenários voltaram para casa, onde assumiram uma atividade 
de vida diária equivalente àquela anterior ao trauma. Este estudo 
mostrou que os pacientes centenários podem participar de projetos 
de aceleração pós-operatória, antecipando seu retorno para casa. 
Este estudo reflete o achado de outros autores, ou seja, que a idade 
por si só não deve ser um obstáculo para a cirurgia. 
Referência 
1. IBGE. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. 
2016[capturado em: 6 fev. 2020]. Disponível em:  https://www.ibge.gov.br/apps/
populacao/projecao/

434 – Morfina intratecal associada ao 
bloqueio de nervo femoral para analgesia 
pós-operatória em artroplastia de joelho: 
revisão sistemática e metanálise
Autores: *Heitor de Menezes Gomes, Carlos Gilberto Rabelo Borba Carvalho, 
Jane Auxiliadora Amorim, Ana Karla Arraes, Alípio Agra Lima Filho, Paulo 
do Nascimento Júnior

Instituição: Hospital Universitário Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: É matéria de discussão qual a melhor 
técnica para o controle da dor pós-operatória após artroplastia total 
de joelho. O bloqueio de nervo femoral associado ou não à morfina 
intratecal é recomendado para o manejo analgésico. O objetivo 
deste estudo foi determinar se a associação de morfina intratecal 
ao bloqueio de nervo femoral traz benefícios ao pós-operatório de 
artroplastia de joelho, comparado com o bloqueio de nervo femoral 
isoladamente. MÉTODO: Realizamos uma revisão sistemática com 
metanálise seguindo as recomendacões PRISMA. Os critérios de inclu-
são foram: ensaios clínicos randomizados de pacientes submetidos 
à artroplastia primária de joelho unilateral sob raquianestesia com-
binada ao bloqueio de nervo femoral, cuja intervenção de interesse 
foi o uso de morfina intratecal associada a essa técnica anestésica, 
e o controle foi a não associação de morfina intratecal. A estratégia 
de busca, com data limite até 31/03/19, foi realizada nas seguintes 
bases de dados: CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, LILACS, SCOPUS e WEB OF 
SCIENCE. A identificação, seleção e inclusão dos artigos foi feita com 
auxílio do Rayyan QCRI. Dos 1.071 estudos identificados, 456 foram 
selecionados e 5 incluídos para análise com 322 pacientes (206 do 
grupo de intervenção e 116 do grupo-controle). As variáveis avaliadas 
foram: dor (desfecho primário), náuseas e vômitos e prurido (desfechos 
secundários). Utilizamos a metodologia GRADE para classificar o grau 
de certeza das evidências para cada desfecho e o software Revman 
5.3 para geração do risco de viés. RESULTADO: Foi encontrada dife-
rença estatisticamente significativa a favor do grupo de intervenção 
apenas na avaliação da analgesia pós-operatória no período de 4-6 
horas (d = −0,842, IC 95% [−1,27; −0,411], I2 = 25%; p = 0,0062). Na 
avaliação do efeito analgésico nos períodos de 12 horas (d = −0,801, 
IC 95% [−2,01; 0,404], I2 = 64%; p = 0,103), 21-24 horas (d = −0,656, 
IC 95% [−1,83; 0,523], I2 = 65%; p = 0,138) e 45-48 horas (d = −0,613, 
IC 95% [−1,67; 0,449], I2 = 53%; p = 0,13) do pós-operatório, não foi 
encontrada diferença significativa entre os grupos. Os resultados 
dos desfechos secundários indicam efeito agressor da intervenção 
em relação ao risco de ocorrência de náusea (Log(RR) = 0,378, IC 
95% [0,091; 0,664] I2 = 0%; p = 0,0235) e não apresentou resultado 
estatisticamente significativo para ocorrência de prurido (Log(RR) = 
1,27, IC 95% [−0,031; 2,85], I2 = 29%; p = 0,0773). CONCLUSÃO: Nas 
primeiras 6 horas de pós-operatório, a associação de morfina intratecal 
com o bloqueio do nervo femoral proporciona analgesia superior 
ao bloqueio do nervo femoral isolado em pacientes submetidos à 
artroplastia primária de joelho. 

Referência 
Olive DJ, Barrington MJ, Simone SA, Kluger R. A randomised controlled trial com-
paring three analgesia regimens following total knee joint replacement: conti-
nuous femoral nerve block, intrathecal morphine or both. Anaesth Intensive Care. 
2015;43(4):454–60.

467 – Nó verdadeiro em cateter peridural  
para analgesia de cirurgia ortopédica
Autores: *Raissa Mendonça Porto Franco, Alexandre de Menezes Rodrigues, 
1Fernando Cássio do Prado Silva, Celso Eduardo Rezende Borges, João 
Paulo Jordão Pontes

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia – MG

INTRODUÇÃO: A analgesia pós-operatória pela via peridural para 
cirurgias ortopédicas resulta em menos complicações tromboem-
bólicas, permanência mais curta nas unidades de terapia intensiva, 
favorece início precoce da fisioterapia, promove alívio da dor aguda 
e prevenção da dor crônica. Entretanto, benefícios não são obti-
dos sem riscos ou efeitos adversos. RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo masculino, 65 anos, 126 kg, 1,74 m, hipertenso, portador de 
artrite gotosa, referindo bom controle das comorbidades, ASA P2, 
admitido no centro cirúrgico para artroplastia de joelho esquerdo. 
Após monitorização convencional e venóclise no membro superior 
esquerdo, o paciente foi posicionado em decúbito lateral esquerdo 
e realizou-se sedação com 5 mg de midazolam e 50 mcg de fenta-
nila. Realizada antissepsia da região toracolombar e punção com 
agulha Touhy 18 G por técnica de perda de resistência com ar, com 
passagem de cateter peridural 20 G multiorificial (Perifix® B.Braun). 
Instalou-se bomba de analgesia com controle pelo paciente com 
solução de 300 mg de ropivacaína, 500 mcg de fentanila em 250 
mL de SF 0,9%. Foi programada infusão contínua de 5 mL/h e bolus 
a critério de 5 mL. Ao término do procedimento, o paciente foi en-
caminhado para a unidade de terapia intensiva. Paciente reavaliado 
pelo serviço de dor aguda a cada 24 horas. Na retirada do cateter 
com 72 horas de pós-operatório, apresenta resistência à tração. 
Paciente sem queixas álgicas e/ou déficit motor, colaborativo, iniciou 
movimentação de membro inferior do tipo pedaladas, conforme 
comando verbal do anestesiologista assistente, enquanto mantinha 
tração contínua. Na saída do cateter, foi detectado verdadeiro nó 
em sua extensão. DISCUSSÃO: As complicações mais citadas nos 
estudos são desconexão e exteriorização do cateter, com incidência 
média de 13%. Infecção profunda, como meningite e abscesso pe-
ridural são outras complicações associadas. Não foram encontrados 
relatos de nó verdadeiro em cateter peridural semelhantes ao caso 
apresentado, o que ressalta a necessidade de vigilância constante 
do posicionamento e adequado funcionamento do mesmo. 
Referência 
Teunkens A, Vermeulen K, Van Gerven E, Fieuws S, Van de Velde M, Rex S. Comparison 
of 2-chloroprocaine, bupivacaine, and lidocaine for spinal anesthesia in patients 
undergoing knee arthroscopy in an outpatient setting: a double-blind randomized 
controlled trial. Reg Anesth Pain Med. 2016;41(5):576–583. 

487 – O tempo de espera para o tratamento 
cirúrgico de fratura de colo de fêmur e o 
aumento da morbidade pós-operatória
Autores: Paulo Adilson Herrera, Gabriela Delgado Rojas, Felipe Augusto 
Linhares Xavier, *Ariane Coutinho Braga

Instituição: Hospital Evangélico de Londrina 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A fratura de colo de fêmur apresenta 
alta morbimortalidade após o tratamento cirúrgico1,2. O estudo 
avalia a relação entre o tempo da ocorrência de fratura de colo de 
fêmur e o tratamento cirúrgico com a morbidade pós-operatória 
em pacientes acima de 60 anos. MÉTODO: Coorte retrospectiva, 
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observacional, por meio de revisão de prontuário de pacientes 
acima dos 60 anos com diagnóstico de fratura de fêmur em hospital 
do Sul do Brasil no ano de 2018. Os critérios de exclusão foram pa-
cientes com fraturas de fêmur não relacionadas ao colo (diafisárias 
ou supracondilianas) ou com dados insuficientes em prontuário. 
Foram levantados os dados de sexo, idade, tempo entre interna-
ção e realização da cirurgia, tempo de internação e complicações 
pós-operatórias. RESULTADO: Foram avaliados 178 pacientes, dos 
quais 124 são do sexo feminino e a idade média foi de 80,17 anos. 
O tempo médio entre a entrada no hospital e a cirurgia foi de 2 dias 
e o tempo de internação médio foi de 6 dias. No pós-operatório, 
47,9% dos pacientes permaneceram em unidade de terapia inten-
siva. Das complicações, destacaram-se em frequência: pneumonia 
(16,8%), insuficiência renal aguda (10,11%) e óbito (8,43%). A análise 
de dados foi realizada por meio de regressão logística. Não houve 
houve aumento do óbito em relação ao tempo de espera para a 
cirurgia (odds ratio [OR] = 0,84, p = 0,33, IC 95%: 0,59-1,19). A incidên-
cia de óbito nos pacientes com fratura de colo de fêmur também 
foi calculada em relação às variáveis hipertensão arterial, diabetes 
melito, nefropatia, AVE prévio, IAM prévio, cardiopatia e alterações 
respiratórias. Dentre essas variáveis, o desfecho óbito foi maior 
no grupo com diabetes melito (OR = 3,58, p = 0,02, IC 95%: 1,20-
10,6). As outras variáveis não demonstraram relevância estatística 
em relação ao óbito. Quanto ao tempo de cirurgia e a incidência 
de morbidades, a utilização da regressão logística e métodos de 
análise preditiva pós-estimados demonstram, em nosso modelo, 
que a chance (odds) de ocorrer pneumonia aumenta cerca de 16% 
para cada dia de atraso na realização da cirurgia. CONCLUSÃO: A 
taxa de mortalidade em relação à fratura de colo de fêmur é bem 
estabelecida. Entretanto, a taxa de complicações pós-operatórias 
em casos de fratura coxofemoral e sua relação com o atraso para 
o procedimento cirúrgico em idosos é menos conhecida. O estudo 
demonstra um aumento na morbidade pós-operatória quando há 
atraso na intervenção cirúrgica. Esses dados são importantes para 
avaliar meios de reduzir a incidência de complicações e melhorar 
o desfecho clínico dos pacientes. 
Referências 
1. Dodd AC, Bulka C, Jahangir A, Mir HR, Obremskey WT, Sethi MK. Predictors 
of 30-day mortality following hip/pelvis fractures. Orthop Traumatol Surg Res. 
2016;102(6):707-10. 
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570 – Disfunção orgânica aguda em 
procedimento ortopédico após uso  
de torniquete
Autores: *Fernanda Bazzani Kretzer, Mateus Fagundes Goes, Clayton 
Pacheco Lemes, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Leandro Criscuolo 
Miksche, Eduardo Barbin Zuccolotto

Instituição: CET CARP – Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto

INTRODUÇÃO: O garroteamento cirúrgico é de uso cotidiano nas 
cirurgias ortopédicas. É utilizado para minimizar a perda sanguínea 
transoperatória e tem como finalidade melhorar a visualização do 
campo cirúrgico, diminuindo o tempo de cirurgia. Não é, contudo, 
livre de complicações, tais como lesões nervosas, isquemia pro-
longada e liberação de substâncias nocivas em sua desinsuflação. 
RELATO DE CASO: L.F.M.D., sexo masculino, 35 anos, IMC 51,79, 
sem outras comorbidades, admitido em sala cirúrgica para retira-
da de material de síntese do tornozelo esquerdo. Optou-se pela 
técnica de raquianestesia com bupivacaína (20 mg) + sufentanila 
(5 mcg). Após instalação do bloqueio e posicionamento, foi dado 
início ao garrote. Mesmo sendo alertada quanto ao tempo de 
insuflação, a equipe cirúrgica achou por bem prosseguir até 2 
horas e 6 minutos de garroteamento. Decorridos 15 minutos da 
desinsuflação, a equipe informa a realização de novo garrote, o 

qual teve duração de 1 hora. Ao final desse tempo, com a nova 
soltura, subitamente instalou-se quadro de hipoxemia, bradicardia, 
hipotensão e onda T apiculada em traçado eletrocardiográfico. 
Níveis críticos foram atingidos rapidamente, cursando com que-
da da SpO2 para 64%, FC 27 bpm, PA 70 x 40 mmHg. Realizado 
suporte de O2 a 100%, atropina, efedrina e expansão volêmica 
com cristaloides e gluconato de cálcio 10%. Foram solicitados 
exames de controle após as medidas supracitadas. O paciente 
evoluiu com melhora do nível de consciência, hipotensão, norma-
lização do traçado eletrocardiográfico e hipoxemia, contactuante 
e orientado. Encaminhado à SRPA estável hemodinamicamente. 
DISCUSSÃO: Após a insuflação do garrote observam-se alterações 
cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, musculares, nervosas 
e volume de distribuição dos fármacos. Em sua fisiopatologia, 
a qual depende do tempo de isquemia, incluem-se liberação 
de catecolaminas, levando à agregação plaquetária, estado de 
hipercoagulabilidade, aumento do dióxido de carbono e lacta-
to, hipóxia celular, acidose metabólica e possível hipercalemia.  
O período de utilização médio preconizado do garrote é de 2 horas 
para o membro inferior, com períodos de desinsuflação intermi-
tentes. O desfecho clínico está diretamente ligado ao tempo de 
isquemia e identificação precoce das repercussões clínicas para 
o tratamento de suporte direcionado. 
Referências 
Kumar K, Railton C, Tawfic Q. Tourniquet application during anesthesia: What we 
need to know? J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2016;32(4):424–30. 
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572 – Diagnóstico diferencial de PCR  
no intraoperatório de cirurgia ortopédica  
por meio de ecocardiografia transesofágica
Autores: *Sávio Gualberto de Abreu Menezes, Priscila Pinheiro Godoy, 
Camila Calderoni Fraga, Diogo Pinto da Costa Viana, Katia da Silva Teixeira 
Pinto, Rodrigo Pereira Diaz André

Instituição: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho

INTRODUÇÃO: A ecocardiografia transesofágica (ECOTE) apresenta 
inúmeras utilidades, sendo de importante aplicabilidade anesté-
sico-cirúrgica, permitindo a obtenção de imagens em tempo real 
para a realização de diagnósticos diferenciais e a instituição de 
terapêutica adequada em tempo hábil. RELATO DE CASO: N.J.S., 
sexo feminino, 75 anos, com fratura de colo de fêmur direito há 2 
semanas após queda de própria altura. Portadora de FA paroxística, 
diagnosticada em novembro de 2018, em anticoagulação plena 
com Xarelto® e controle de frequência com bisoprolol (5 mg/dia), 
além de DPOC compensada em uso de Allenia (12 mcg/400 mcg, 
de 12/12 horas); ex-tabagista (60 maços/ano), tendo cessado há 
40 anos. Interna para realização de osteossíntese de colo de fêmur. 
Xarelto® suspenso 48 horas antes do procedimento. Na estratificação 
pré-operatória, realizado ECOTT, que revelou função sistólica de 
VE normal e disfunção diastólica grau I com FE: 73%. Optou-se por 
monitorização (cardioscópio, PNI, oximetria), acesso venoso perifé-
rico em MSD EC 18 G e raquianestesia com bupivacaína isobárica 
20 mg e sedação com dexmedetomidina. Após 1h20 do início do 
procedimento, coincidindo a colocação do cimento ósseo, evolui 
com PCR em AESP. Iniciadas manobras de ressuscitação, 1 mg de 
adrenalina IV e IOT com reversão do quadro, seguido de cateteri-
zação de artérial radial esquerda e acesso venoso profundo em 
veia jugular interna direita. Para elucidação diagnóstica, optou-se 
pelo ECOTE, que revelou trombo móvel em VD. Ao término do 
procedimento, foi encaminhado para UTI em uso de norepinefrina 
e realizado Doppler de MMII, que evidenciou trombos em ambas 
as veias femorais. Após 6 dias, evoluiu para quadro de IRA com ne-
cessidade de hemodiálise, mantendo choque cardiogênico, sepse 
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pulmonar e posterior óbito. DISCUSSÃO: Não há nenhum grande 
estudo controlado e multicêntrico ou metanálise que corrobore 
ou refute a utilidade do ECOTE nesse tipo de cirurgia. Contudo, a 
expertise do anestesiologista na condução do caso demonstrou que, 
talvez, com novos estudos, o ECOTE se torne cada vez mais difundido 
no período intraoperatório, mesmo em cirurgias não cardíacas, e 
possa contribuir como nova ferramenta na redução de morbidade 
e mortalidade desses pacientes. A síndrome da implantação óssea 
do cimento (SIOC) possui incidência de aproximadamente 20% em 
cirurgias ortopédicas e 0,5 a 1,7% de reação grave com colapso 
cardiovascular. Hipóxia, hipotensão e queda de consciência súbita 
são sinais característicos, podendo haver também hipertensão pul-
monar, arritmias e PCR. Bom manejo inclui estratificação do risco, 
vigilância, boa comunicação e ressuscitação imediata. 
Referência   
So D, Yu C, Doane MA. Síndrome da implantação óssea do cimento. Anaesth Tutor 
Week. [Internet]  2017 [capturado em: 6 fev. 2020];351:1-7. Disponível em: https://
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638 – Avaliação de um protocolo fast-track 
em cirurgias de colo de fêmur em pacientes 
idosos
Autores: *Camila Pereira Lima Khouri, Álvaro Cesar Binoti Coimbra, Tháty 
Ataíde de Sousa, Marco Polo Baptista, Bruno Ferrari Diniz Allevato, Vanessa 
Fabiano da Conceição Rodrigues

Instituição: Hospital Estadual Getúlio Vargas

INTRODUÇÃO: Em cirurgias ortopédicas de grande porte, a perda 
sanguínea no intraoperatório e a eritropoese frequentemente 
causam anemia pós-operatória, acometendo cerca de 90% dos 
pacientes. Esses eventos são mais comuns e intensos nos pacientes 
idosos. Objetivando minimizar tanto as complicações cirúrgicas 
quanto as reações transfusionais, desenvolveu-se um protocolo 
perioperatório para pacientes acima de 60 anos, diagnosticados 
com fratura da região proximal do fêmur, abreviando o tempo 
de internação-cirurgia-alta para 48 horas. DESCRIÇÃO: No Proto-
colo do Idoso, foram incluídos os pacientes com fratura primária 
do colo, subtrocanteriana ou transtrocanteriana, consideradas as 
mais comuns e associadas a maior morbimortalidade. Critérios de 
exclusão: pacientes com idade inferior a 60 anos, com refraturas 
(incluindo falha de síntese), com múltiplas fraturas, traumatismo 
craniencefálico em avaliação pela neurocirurgia ou com quadros 
infecciosos associados. Os idosos que se enquadram nos critérios 
do Protocolo são identificados ainda durante o atendimento na 
emergência, por meio de estudo radiológico. Nesse momento, são 
solicitados exames pré-operatórios (eletrocardiograma, hemograma 
completo, ureia, creatinina, sódio, potássio, coagulograma completo 
e radiografia de tórax). Todos são internados em uma das Unidades 
de Tratamento Intensivo do hospital, onde permanecem no pós-
-operatório. Além disso, é realizada tipagem sanguínea e reserva 
profilática de hemocomponentes. No período de 01/06/2018 a 
30/06/2019, foram realizadas 323 cirurgias pelo Protocolo do Idoso, 
sendo que 22 desses foram hemotransfundidos no intraoperatório. 
DISCUSSÃO: A abreviação do período de internação hospitalar está 
diretamente relacionada a uma menor incidência de complicações 
perioperatórias. Além disso, estudos demonstram que a abordagem 
cirúrgica precoce (< 12 horas) resultou em escores de dor menores, 
menor uso de hemoderivados, diminuição do tempo de internação 
hospitalar e das complicações perioperatórias. Observou-se que 
baixos valores de hemoglobina no pré-operatório são preditores 
de evolução pós-operatória desfavoráveis. Com o uso desse Pro-
tocolo, que segue as premissas do Projeto ACERTO (Aceleração 
da Recuperação Total pós-operatória), observou-se uma drástica 
diminuição da necessidade de transfusões de hemoderivados, e, 

diferentemente da literatura consultada, somente 6,8% dos 323 
pacientes estudados foram hemotransfundidos no intraoperatório.
Referências
Arliani GG,  Astur DC, Linhares GK, Balbachevsky D, Fernandes HJA, Reis FB. Corre-
lação entre tempo para o tratamento cirúrgico e mortalidade em pacientes idosos 
com fratura da extremidade proximal do fêmur. Rev Bras Ortop. 2011;46(2):189-94.
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801 – Arritmia seguida de PCR após indução 
anestésica em portadora de sarcoidose 
pulmonar
Autores: *Luana Vila Real Oliveira, Daniele Tailla Oliveira, Rodrigo de Lima 
e Souza, Adriano Neves de Almeida

Instituição: Hospital Madre Tereza

INTRODUÇÃO: A sarcoidose é uma doença sistêmica granulomatosa 
de etiologia desconhecida. Evidências sugerem uma resposta imunoló-
gica em pessoas geneticamente suscetíveis. Os pulmões são afetados 
em mais de 90% dos pacientes1. O envolvimento cardíaco ocorre em 
25% dos pacientes nos Estados Unidos e tem se associado a um mau 
prognóstico2. Este relato levanta a hipótese de sarcoidose cardíaca (SC) 
culminando em parada cardiorrespiratória (PCR) em uma paciente 
com diagnóstico de sarcoidose pulmonar (SP). RELATO DE CASO: 
D.A.C., sexo feminino, 52 anos, portadora de sarcoidose pulmonar e 
mediastinal em fase de remissão há 3 meses, quando suspendeu o 
uso de corticoide. Submetida a artroplastia total de ombro. Avaliação 
pré-anestésica com estado físico ASA II. Realizado bloqueio de plexo 
braquial e anestesia geral balanceada. Após intubação orotraqueal, 
apresentou taquicardia sinusal e hipertensão. Optou-se por administrar 
5 mg de esmolol, evoluindo com AESP. Retorno à circulação espontânea 
após 20 minutos de RCP. Exame de imagem na UTI revelou edema 
pulmonar. Durante sua permanência na UTI, desenvolveu nova PCR 
de 5 minutos após tratamento de taquiarritmia com amiodarona. 
A partir daí, evoluiu com choque cardiogênico refratário a drogas 
vasoativas e óbito no 13º DPO. DISCUSSÃO: O envolvimento cardíaco 
em pacientes com sarcoidose está sendo cada vez mais reconhecido2. 
Muitos pacientes com SP têm envolvimento cardíaco assintomático; 
quando ocorrem manifestações, elas são anormalidades de condução, 
arritmias ventriculares, incluindo morte súbita e insuficiência cardíaca1. 
O bloqueio cardíaco completo é o achado mais comum. Granulomas 
no miocárdio ventricular podem se tornar focos de automaticidade 
anormal, aumentando a probabilidade de taquiarritmias reentrantes2. 
O uso de corticoides é útil para o controle da doença1. Betabloquea-
dores e amiodarona podem aumentar o risco de bloqueio cardíaco.  
A última poderia exacerbar a doença pulmonar restritiva na sarcoi-
dose. Entretanto, em taquiarritmias ventriculares refratárias em risco 
de morte súbita, a terapia antiarrítmica é obrigatória, além da terapia 
elétrica. A SC permanece com diagnóstico e manejo desafiadores 
para o anestesiologista2.
Referências
1. Birnie DH, Nery PB, Ha AC, Beanlands RS. Cardiac Sarcoidosis. J Am Coll Cardiol. 
2016;68(4):411–21. 

2. Doughan AR, Williams BR. Cardiac sarcoidosis. Heart. 2006;92(2):282–8. 

879 – Clônus e hipotensão transitórios após 
potencial evocado motor durante correção 
de escoliose neuromuscular em paciente com 
degeneração espinocerebelar: relato de caso
Autores: Angelo Jorge Queiroz Rangel Micuci, Marcelo Cursino Pinto dos 
Santos, Estêvão Luiz Carvalho Braga, Maria Lúcia Furtado de Mendonça, 
Eliane Tinoco Fernandes, *Wander de Resende Furtado

Instituição: Hospital Federal de Bonsucesso
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INTRODUÇÃO: Degeneração espinocerebelar é uma síndrome 
que pode causar ataxia, parkinsonismo e desordens motoras. 
Outros distúrbios associados à doença apresentam implicações 
anestésicas, como epilepsia, miocardiopatias, escoliose, neuropatia 
autonômica. Clônus e alterações hemodinâmicas não são espe-
rados após a realização de potenciais evocados motores (PEM). 
RELATO DE CASO: Homem, 32 anos, histórico de epilepsia, 46 kg, 
1,60 m, perda auditiva, instabilidade postural, ataxia, espasticidade, 
hiper-reflexia e clônus inesgotável nos MMII. Escoliose toracolom-
bar (Cobb 90°); ressonância magnética com atrofia cerebelar e he-
mossiderose subdural; distúrbio respiratório restritivo moderado; 
ecocardiografia normal. Uso de pregabalina (75 mg) e baclofeno 
(30 mg/dia). Submetido à correção de escoliose de T3-L3 com 
duração de 10 horas e 15 minutos. Realizado ácido épsilon-ami-
nocaproico; analgesia com morfina peridural; IOT após fentanila, 
propofol e rocurônio; cirurgia em decúbito ventral. Manutenção 
com remifentanila, noradrenalina e propofol em infusão contínua. 
Monitorização com PEM transcraniano, potencial evocado soma-
tossensitivo, eletromiografia, eletrencefalograma (EEG), índice 
bispectral e monitorização hemodinâmica minimamente invasiva. 
Infusão de 3,5 L de cristaloides, 1 concentrado de hemácias e  
410 mL de sangue recuperado no intraoperatório. Diurese de  
5 mL/kg/h, hematócrito de 41 a 36%, sangramento estimado em 
1,1 L. Mantido delta de CO2 > 68%. Extubado após a administra-
ção de sugamadex, encaminhado ao CTI, sem vasopressores, 
sem queixas (pH 7,34; pCO2 42 mmHg; PO2 192 mmHg; HCO3  
22,7 mmol/L; BE −3,2; lactato 2,4 mmol/L). Nas 2 horas finais da 
cirurgia, a cada PEM, ocorreram episódios de clônus generalizado 
por cerca de 25 segundos, com queda de até 30% na PAS e 50% na 
PAD; aumento de 70% no índice cardíaco seguido por queda de 
30% em relação ao basal, aumento de 15% na EtCO2, recuperando 
em cerca de 4 minutos, sem alterar EEG, FC ou demais parâme-
tros. DISCUSSÃO: Foi encontrado um único relato com resposta 
hemodinâmica similar após PEM na literatura, porém sem alteração 
motora. Suspeita-se que o PEM desencadeou uma simpatectomia 
eletricamente induzida2, resultando em vasodilatação, hipotensão 
e ausência de taquicardia reflexa, de modo análogo ao choque 
medular e à anestesia espinhal total. Em paralelo, uma possível 
inibição da via reticuloespinhal dorsal, responsável pela inibição 
tônica do clônus, pode ter causado os abalos apresentados pelo 
paciente. Crises convulsivas foram descartadas pelo EEG. O re-
conhecimento de possíveis intercorrências atípicas, neste caso 
relacionada ao PEM, é fundamental no manejo de pacientes com 
patologias neurológicas complexas. 
Referências 
Hayes SR, Schwengel DA. Transient hypotension as a complication of monitoring 
transcervical motor evoked potentials. Anesthesiology.1999;90(1): 314-17.
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935 – PENG block em paciente com fibrilação 
atrial crônica, usuária de varfarina e 
submetida a artroplastia total de quadril
Autores: Diogo Henrique Pereira Mattos, *Ana Paula Lima de Queiroz, 
Karina Dantas Gomes, Mariana Mika de Sousa Uema, Nathalia de Souza 
Gambassi, Thiago Ramos Grigio

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

INTRODUÇÃO: A fratura de quadril é uma emergência ortopédica 
comum em idosos e é associada a morbimortalidade significativa. 
Redução e fixação cirúrgicas são o tratamento definitivo na maioria 
dos casos. Analgesia perioperatória adequada é essencial para 
reduzir complicações. A cápsula anterior do quadril é inervada 
pelos nervos obturador, obturador acessório e femoral. Essa é a 
região da articulação mais ricamente inervada, sugerindo que esses 

nervos deveriam ser os principais alvos na analgesia de quadril. Os 
alvos do bloqueio do grupo nervoso pericapsular (PENG block) são 
os ramos articulares do obturador acessório e do nervo femoral. 
RELATO DE CASO: G.S.V., sexo feminino, 84 anos. Diagnóstico de 
fratura de colo de fêmur direito após queda de própria altura há 
4 dias da admissão. Proposta cirúrgica de artroplastia total de 
quadril direito. Antecedentes patológicos: HAS, IAM há 2 anos, 
AVC isquêmico há 3 anos, IC FE 49%, estenose aórtica e fibrilação 
atrial crônica. Em uso regular de AAS, clopidogrel e varfarina. 
Exames laboratoriais: Hb 13,9 Ht 42,9, plaquetas 282.000, TP 27,5, 
AP 34, INR 2,23, TTPa 42,6, RT 1,47. Indução anestésica com fenta-
nila (150 mcg), lidocaína (50 mg), etomidato (12 mg) e atracúrio  
(25 mg). Manutenção de anestesia geral com sevoflurano. Rea-
lizado PENG block com agulha 22 G guiado por USG, à direita, 
com infusão de 15 mL de bupivacaína sem vasoconstritor a 
0,25%, complementado com bloqueio de cutâneo lateral da coxa  
(5 mL) da mesma solução anestésica. Procedimento sem intercor-
rências. O bloqueio guiado por USG é realizado com o paciente 
em posição supina, com probe curvilíneo de baixa frequência  
(2-5 MHz), de modo que a eminência iliopúbica, o músculo iliop-
soas e o seu tendão, a artéria femoral e o musculo pectíneo sejam 
observados. Realizadas 2 doses de fentanila (50 mcg, IV) após  
2 horas e 3 horas do bloqueio. As medicações IV administra-
das foram cefazolina (2 g) + ácido tranexâmico (1 g) + ranitidina  
(50 mg) + ondansetrona (4 mg); repique de cefazolina (1 g) após 
4 horas. Tempo cirúrgico total de 3 horas e 15 minutos. Paciente 
encaminhada à UTI, GCS 15, sem queixas álgicas importantes 
até o terceiro dia pós-operatório, com boa colaboração com a 
fisioterapia motora. DISCUSSÃO: O PENG block é uma técnica 
nova, ainda sem ensaio clínico randomizado comparando-a com 
outras técnicas.Visto que tem como alvo apenas ramos sensitivos, 
há um potencial efeito motor-sparing comparado com o bloqueio 
da fáscia ilíaca e do nervo femoral. Foi importante neste caso 
visto que a paciente apresentava contraindicação ao bloqueio 
de neuroeixo. Mais estudos são necessários para definir o papel 
do PENG block, principalmente comparando-o com as demais 
técnicas anestésicas previamente difundidas. 
Referências 
Girón-Arango L, Peng PWH, Chin KJ, Brull R, Perlas A. Pericapsular Nerve Group (PENG) 
block for hip fracture. Reg Anesth Pain Med. 2018;43(8):859–63. 
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1168 – Uso de lidocaína e cetamina em 
infusão contínua para cirurgia corretiva  
de escoliose em paciente com situs inversus 
totalis: relato de caso
Autores: *Maysa Gabriela Simões Vasconcelos, Pedro Henrique Nogueira 
Lôbo, Talison Silas Pereira

Instituição: IAMSPE – SÃO PAULO 

INTRODUÇÃO: A escoliose congênita é uma deformidade da coluna 
toracolombar, causada por falha de formação, falha de segmen-
tação ou ambas. Pode ser idiopática ou estar associada a outras 
deformidades. A correção cirúrgica da escoliose relaciona-se com 
seu grau de curvatura e sintomatologia para o paciente, podendo 
comprometer suas funções cardíaca e pulmonar. Assim também 
o situs inversus totalis (SIT) é uma condição na qual o paciente 
apresenta-se com o desenvolvimento das vísceras no lado oposto 
ao da topografia habitual, podendo ser sintomático ou não. Tais 
fatores podem modificar o prognóstico intra e pós-operatório.  
A anestesia, portanto, deve levar em consideração a estabilidade 
hemodinâmica, garantindo boa ventilação, rápido despertar e boa 
cobertura analgésica. RELATO DE CASO: J.G.C.F., sexo masculino, 
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19 anos, 68 kg, 1,55 m de altura, com cifoescoliose congênita  
(T3 a L5) e SIT, não sindrômico e sem demais comorbidades. 
Submetido a cirurgia corretiva de escoliose, tendo sido submeti-
do a uma primeira abordagem aos 11 anos. Realizada anestesia 
geral: indução com remifentanila em terapia alvo-controlada 
para 1 mcg/kg/min no primeiro minuto, e, depois, lidocaína  
(100 mg), propofol (150 mg) e succinilcolina (100 mg). Realizada 
IOT e adaptada à VM. Manutenção realizada com lidocaína + ce-
tamina em bomba de infusão contínua nas doses de 1 mg/kg/h  
e 0,1 mg/kg/h respectivamente, além de remifentanila e pro-
pofol em BIC. Analgesia associada com metadona (10 mg).  
O procedimento ocorreu sem intercorrências, com estabilidade 
hemodinâmica e boa adaptação à VM no intraoperatório. POI 
com despertar após 20 minutos de término das bombas, sem 
dor, estável, sem déficits motor ou sensitivo. Encaminhado à UTI 
com programação de uso de lidocaína em BIC (8 mg/h) para o 
1º PO. 1º e 2º PO com dor leve em local de incisão, sem necessi-
dade de uso de analgésicos. DISCUSSÃO: A lidocaína associada 
à cetamina, promovendo analgesia e reduzindo o uso de outras 
medicações para a manutenção do plano anestésico, mostrou-se 
uma boa opção para a estabilidade necessária à cirurgia proposta, 
promovendo um despertar leve, em virtude da necessidade de 
avaliação de possíveis déficits ocasionados no intraoperatório. 
Referências 
Nowacka A, Borczyk M. Ketamine applications beyond anesthesia - a literature review. 
Eur J Pharmacol. 2019;860:172547. 

Soto G, Naranjo González M,  Calero F. Perfusión de lidocaína intravenosa. Rev Esp 
Anestol Rean. 2018; 65(5): 269–74. 

ANESTESIA EM 
OTORRINOLARINGOLOGIA

28 – Sedação consciente para realização  
de cirurgia para tiroplastia: relato de caso
Autores: Laura Leonardi Neves, Guilherme José Souza de Oliveira, Múcio 
Paranhos de Abreu, *Luis Henrique Cangiani, Laura Leonardi Neves,  Rodrigo 
Antonio Lopes Gerardi

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

INTRODUÇÃO: As cirurgias realizadas sobre a laringe sempre 
são desafios ao anestesiologista. Na tiroplastia, cirurgia para o 
restabelecimento da voz, o desafio e o entrosamento entre os 
profissionais envolvidos é fundamental. O objetivo deste relato 
é demonstrar um caso em que a técnica de sedação consciente 
proporcionou ótimas condições ao cirurgião e conforto ao pa-
ciente. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 59 anos, 
1, 89 m, 91 kg, apresentou-se com rouquidão, sendo escalado 
para cirurgia de implante de prótese de silicone moldada para o 
restabelecimento da voz. O paciente ficou rouco após a realiza-
ção de toracotomia para ressecção de linfonodos mediastinais. 
O exame físico e os exames laboratoriais estavam normais. Na 
avaliação pré-anestésica, foi explicado ao paciente que ele per-
maneceria sedado durante o procedimento. Após monitorização 
habitual, foi realizada a venopunção, e o paciente foi sedado 
com 2 mg de midazolam e instalado cateter de oxigênio por 
via nasal. Em seguida, foram iniciadas as infusões de remifen-
tanila, no modo alvo-controlado, e de dexmedetomidina com o 
objetivo de manter o paciente calmo, cooperativo e responsivo 
aos comandos verbais. O cirurgião realizou infiltração local na 
região lateral à cartilagem tireoide com ropivacaína a 0,75%. 

Não houve intercorrências na cirurgia; manteve-se o paciente 
nas condições desejadas, sem que houvesse perda da ventila-
ção espontânea. Os valores de pressão arterial, SpO2 e FC não 
mostraram alterações que pudessem indicar sedação excessiva 
ou insuficiente. A relação concentração-efeito de remifentanila 
foi mantida entre 1,5 a 2,5 ng/mL, e a dose de dexmedetomidina 
foi mantida entre 0,15 a 0,25 mcg/kg/h. O tempo cirúrgico foi de 
120 minutos. O paciente permaneceu por 60 minutos na SRPA e 
recebeu alta hospitalar em regime ambulatorial. DISCUSSÃO: Na 
técnica planejada, foi definido que a ventilação espontânea deve-
ria ser mantida, porque o paciente deveria falar quando chamado.  
A remifentanila e a dexmedetomidina foram utilizadas de modo 
titulado e individualizado, proporcionando conforto. O nível de 
sedação adequado foi mantido durante todo o procedimento, 
sem que houvesse depressão respiratória. 
Referências 
Hamre MC, Ekbom DC, Handlogten KS, Weingarten TN, Seelhammer TG. Anesthetic 
Management for Medialization Laryngoplasty Performed Under Concurrent Dex-
medetomidine, Remifentanil, and Propofol Infusions. J Voice. 2020;34(1):134–9. 
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198 – Anestesia em criança portadora  
de torcicolo congênito para cirurgia  
de amigdalectomia + adenoidectomia:  
relato de caso
Autores: *Gabriela Silva Duarte Araújo, Isadora Megale Quadros, Felipe 
Lauton Silva, Maíra Cota Torres, Estevão Nobre Carrato, Ana Maria Vilela 
Bastos Ferreira

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais

INTRODUÇÃO: O torcicolo congênito (TC) é definido como uma 
contratura unilateral do músculo esternoclidomastóideo que, 
em geral, se manifesta no período neonatal ou em lactentes. Em 
portadores de TC, a cabeça fica inclinada para o lado do músculo 
afetado e rodada para o lado oposto. A sua incidência é de 1:250 
recém-nascidos e a etiologia ainda não está esclarecida. O diag-
nóstico é clínico, observando-se as limitações nos movimentos do 
pescoço, a elevação do ombro no lado do músculo contraturado 
e a posição da cabeça em inclinação ipsilateral e rotação con-
tralateral. RELATO DE CASO: Paciente de 8 anos, sexo feminino, 
portadora de TC, com proposta de realização de amigdalectomia 
+ adenoidectomia. Na anamnese e exame físico, apresentava 
quadro de desnutrição e atrofia muscular, cabeça inclinada para 
o lado direito, ombro acometido elevado e presença de escoliose 
cervical e torácica, hemiface direita hipoplásica com assimetria 
facial. Antecipada via aérea difícil à avaliação pré-anestésica, 
com orientação ortopédica acerca de hiperextensão moderada 
da cabeça, sendo o movimento de rotação proibitivo. Logo após 
indução anestésica com fentanila, sevoflurano e propofol, a pa-
ciente apresentou laringospasmo, sem melhora após ventilação 
sob máscara com pressão positiva, sendo, então, realizado bolus 
de propofol com resolução do quadro. Laringoscopia direta com 
visualização de Cormack-Lehane grau IV. Realizada intubação com 
uso de fibroscópio pela equipe de cirurgia torácica após duas 
tentativas. Durante procedimento cirúrgico, a paciente apresentou 
broncospasmo, melhorado após administração de salbutamol e 
hidrocortisona. Ao final, a equipe cirúrgica informa sangramento 
aumentado e edema de úvula, palato e epiglote. Paciente encami-
nhada ao CTI intubada e hemodinamicamente estável. Extubação 
após 4 dias, sem intercorrências. A equipe de pediatria diagnosticou 
dificuldade de deglutição e de mobilização de secreção, sendo 
realizado encaminhamento à neurologia pediátrica para inves-
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tigação de doença neuromuscular. DISCUSSÃO: O TC (do latim, 
tortti = torcido e collis = pescoço) é designado como um posição 
encurvada ou torcida do pescoço, de causa congênita, adquirida 
ou espasmódica. A instabilidade da coluna cervical ou a redução 
da mobilidade podem estar presentes. Dentre as considerações 
anestésicas, a dificuldade de acesso à via aérea deve ser antecipada, 
baseando-se em exame físico e estudos de imagem. Obstrução de 
vias aéreas é descrita devido a edema, hematoma ou disfunção 
neurológica. Conclui-se que pacientes portadores de TC devem 
ser submetidos a uma avaliação pré-anestésica criteriosa, com an-
tecipação de via aérea difícil e programação anestésica atenciosa. 
A decisão por extubação deve levar em conta a possibilidade de 
obstrução pós-operatória das vias aéreas. 
Referência 
Holzman RS, Nargozian CD. The head and neck: speciality and multidisciplinary surgery. 
In: Holzman RS, Mancuso TJ, Polaner DM. A pratical approach to pediatric anesthesia. 
2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2015. p. 282-5.

1002 – Reflexo trigêmino-cardíaco em 
cirurgias com manipulação do septo nasal
Autores: Claudia Marquez Simões, *Ticiana Sant’Anna Brito, Fernando do 
Valle Unterpertinger, Felipe Pinn de Castro

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: O reflexo trigêmino-cardíaco é definido como um 
início súbito de alterações parassimpáticas durante a estimulação 
do nervo trigêmeo, ramos sensitivos, com eferência do nervo vago. 
Pode ocorrer durante a manipulação da mucosa nasal em procedi-
mentos cirúrgicos, desencadeando súbita bradicardia, hipotensão, 
arritmia, apneia e hipermobilidade gástrica. A interação entre ci-
rurgião e anestesiologista é fundamental para um procedimento 
mais seguro durante todos os tempos cirúrgicos. O caso relatado 
descreve o surgimento do reflexo e seu manuseio. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo masculino, 39 anos, portador de diabetes melito, 
hipotireoidismo, dislipidemia e síndrome da apneia obstrutiva do 
sono, foi submetido a septoplastia nasal. Apresentava eletrocar-
diograma prévio sem alterações. O procedimento anestésico foi 
iniciado sem intercorrências na indução, sendo realizada anestesia 
venosa total com monitoramento da função cerebral e manutenção 
com propofol e remifentanila em infusão alvo-controlada. Durante 
o procedimento, a equipe cirúrgica realizou a infusão de solução 
com adrenalina diluída (1: 100.000), cerca de 09 mL, no septo nasal. 
Logo após a infusão, o paciente apresentou hipotensão, bradicardia 
e extrassístoles. Foi necessário realizar atropina com o objetivo 
de aumentar a frequência cardíaca e lidocaína para reversão das 
extrassístoles. Obteve-se sucesso em ambas as terapias e o procedi-
mento finalizou sem nenhuma outra intercorrência. DISCUSSÃO: O 
volume infundido no septo nasal desencadeou o estímulo do nervo 
trigêmeo com repercussões clínicas parassimpáticas significativas. 
Caso houvesse estímulo decorrente da adrenalina da solução in-
jetada, outras manifestações clínicas seriam esperadas, como a 
hipertensão arterial. Dessa forma, é essencial manter o paciente 
com monitorização adequada durante todo o procedimento, assim 
como a comunicação entre anestesiologista e cirurgião. Nesse 
sentido, a observação intensiva e o manejo adequado levarão a 
um bom prognóstico. 
Referências
Joshi UM, Munnangi A, Shah K, Patil SG, Thakur N. Trigemino-cardiac reflex: a pheno-
menon neglected in maxillofacial surgery? J Maxillofac Oral Surg. 2017;16(2):181–5.

Meuwly C, Golanov E, Chowdhury T, Erne P, Schaller B. Trigeminal cardiac reflex: 
new thinking model about the definition based on a literature review. Medicine 
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ANESTESIA EM  
PACIENTE CRÍTICO

619 – Valvoplastia mitral percutânea em 
gestante
Autores: *Camila Biazussi Damasceno, Marta Eugenia Alcici, Ana Carolina 
Soares Borja, Thais Costa Chaves, Walkiria Wingester Vilas Boas, Marina 
Ayres Delgado

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: A anestesia para gestantes em procedimentos ci-
rúrgicos demanda conhecimento das particularidades de cada 
trimestre em relação às alterações fisiológicas da gravidez e ao 
efeito dos anestésicos utilizados. Além disso, o acompanhamento 
multiprofissional por obstetras, cirurgiões e anestesiologistas é 
fundamental para indicações cirúrgicas, levando-se em conta os 
riscos/benefícios. RELATO DE CASO: Paciente F.N.S.O., mulher, 39 
anos, G5PV4A0, IG de 29 semanas. Foi internada por edema agu-
do de pulmão em insuficiência respiratória e disfunção cardíaca, 
sendo realizado ecocardiograma e diagnosticada estenose mitral 
grave por provável origem reumática. Eletrocardiograma com 
ritmo cardíaco sinusal com sobrecarga de câmaras esquerdas, 
ecocardiograma transtorácico (EcoTT) com FEVE 79%, PSAP 52, área 
valvar mitral 0,8 cm2 e Block 7. Após medidas clínicas e avaliação 
da obstetrícia, foi encaminhada para procedimento percutâneo de 
valvoplastia mitral. Foi admitida na sala de hemodinâmica com O2 
em cânula nasal (CN) a 4 L/min Sao2 98%, sentada sem tolerância 
a decúbito, pressão arterial (PA) 130/80 mmHg, frequência cardí-
aca (FC) 119 bpm; batimento cardíaco fetal (BCF) 139 bpm. Após 
decúbito dorsal e uso de coxim sob região lombar direita, foram 
feitas pré-oxigenação e indução anestésica com remifentanila  
0,1 mcg/kg/min, propofol em taxa de infusão contínua com alvo 
controlado 1,5 mcg/mL, midazolam 2 mg e atracúrio 30 mg; pressão 
arterial média mínima de 65 mmHg mantida com metaraminol a 
critério médico e fenilefrina em BIC chegando a 1,2 mcg/kg/min. 
Procedimento percutâneo via artéria femoral direita com dilatação 
da válvula mitral sem intercorrências, chegando a 1,5 cm2 de área 
mitral confirmadas via EcoTT intraoperatório. Gasometria arte-
rial final com pH 7,29, pco2 41,4, HCO3 19,4, BE −6,8, lactato 1,61.  
A paciente foi extubada e encaminhada à unidade coronariana com 
O2 em máscara facial com reservatório a 4 L/min, PA 100/70 mmHg, 
FC 103 bpm e BCF 140 bpm, evoluindo de maneira satisfatória em 
POI. DISCUSSÃO: A técnica anestésica deve levar em conta o pro-
cedimento cirúrgico proposto, a condição clínica da gestante e o 
bem-estar fetal, bem como o uso de medicamentos com o menor 
perfil nocivo à gestação. A estabilidade hemodinâmica pode ser 
otimizada com o uso de fenilefrina, que garante nível pressórico 
materno adequado, bem como balanço acidobásico fetal. Na ven-
tilação materna, evita-se tanto hiper quanto hipocarbia e hipóxia, 
que reduzem o fluxo sanguíneo uterino, causando acidose fetal. 
Por fim, o acompanhamento pós-operatório deve ser outra ver-
tente do cuidado; evitando hipoperfusão e hipóxia materna, bem 
como controle álgico adequados para evitar o trabalho de parto 
prematuro e sofrimento fetal.
Referências
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Indian J Anaesth 2016;60(4):234-41. 

Van De Velde M, De Buck F. Anesthesia for non-obstetric surgery in the pregnant 
patient. Minerva Anestesiol. 2007;73(4):235–240.

TEMAS LIVRES EM ANESTESIOLOGIA | 66º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA     73



622 – Bloqueio do nervo ciático e femoral em 
paciente crítico para amputação de membro 
inferior
Autores: *Brenner Carvalho Pena, Clayton Pacheco Lemes, Raíssa de Oli-
veira Gonçalves, Leandro Criscuolo Miksche, Paulo Sérgio Mateus Serzedo, 
Guilherme Coelho Machado Nunes

Instituição: Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto (CARP)

INTRODUÇÃO: A escolha anestésica para pacientes críticos e anticoa-
gulados é desafiadora e pode definir o status do paciente no pós-ope-
ratório. A combinação do bloqueio dos nervos ciático e femoral pode 
ser a única opção anestésica para cirurgia de membros inferiores, não 
só pela analgesia pós-operatória robusta, mas também por reduzir os 
efeitos adversos relacionados a outras técnicas anestésicas. RELATO 
DE CASO: Paciente A.G.S., homem, 64 anos, IMC 27,58, hipertenso, 
portador de DPOC e doença arterial coronariana (DAC), sofreu IAM 
há 1 ano. Foi admitido em sala cirúrgica, proveniente de terapia 
intensiva, para amputação do membro inferior direito no nível da 
coxa, o qual estava isquêmico devido a tromboembolismo arterial. Na 
chegada, apresentava-se em estado geral regular e confuso, hipotenso 
e taquicardíaco, com diagnóstico de choque séptico. Estavam sendo 
mantidos acessos em artéria femoral esquerda para PAI e em jugular 
interna direita para infusão de fármacos, oxigenado com máscara de 
Venturi de Fio2 50%, que oferecia uma Sao2 de 95%. Optou-se por 
realizar bloqueios do nervos ciático transglúteo e femoral guiados 
por US e estimulador de nervos; para isso, foram infundidos 30 mL de 
ropivacaína a 1% para cada bloqueio. Após instalação do bloqueio e 
posicionamento, a sedação foi mantida com propofol 50 mcg/kg/min  
em bomba de infusão contínua. O procedimento transcorreu durante 
3 horas e não teve complicações. Ao fim do procedimento cirúrgi-
co, o paciente foi despertado e encaminhado para UTI sem piora 
hemodinâmica e sem queixas álgicas. DISCUSSÃO: Em pacientes 
que se encontram chocados, a perda do tônus simpático pode ser 
catastrófica e tornar-se causa de piora na perfusão tecidual. Ainda 
nesses indivíduos, devido à centralização do volume e a déficits 
proteicos, há chances aumentadas de intoxicação por anestésicos 
locais; portanto, a realização dos bloqueios periféricos precisa ser 
continuamente monitorizada e a solução lipídica deve estar dispo-
nível. A realização combinada dos bloqueios ciático e femoral tem 
demonstrado ser uma arma interessante na realização de cirurgias 
de membros inferiores em pacientes cuja hemodinâmica encontra-se 
em desbalanço, e deve ser feita de forma cautelosa, pois, apesar de 
seus grandes benefícios, não é isenta de riscos.
Referências
KARM, Myong-hwan et al. A case report. Medicine. 2018;97(9):374-84. Ovid Techno-
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ANESTESIA EM PEDIATRIA

55 – Efeito da clonidina na agitação ao 
despertar em crianças submetidas a anestesia 
geral inalatória para amigdalectomia eletiva: 
estudo prospectivo, randomizado e duplo-cego
Autores: Marina Pacheco Rosa, João Victor Monteiro Veiga, *Omar Gomez 
Miranda, Rafael Pivovar de Camargo Rosa, Rebecca Midory Marques 
Monteiro, Esther Alessandra Rocha

Instituição: CET FMABC

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A agitação ao despertar tem sido 
descrita como um fenômeno comum em crianças anestesiadas com 
agentes inalatórios. Diferentes estratégias têm sido empregadas 
para reduzir a probabilidade da ocorrência de agitação ao despertar. 
A clonidina é um agonista parcial dos receptores α2-adrenérgicos 
com propriedades sedativas e analgésicas sem provocar depressão 
respiratória. O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia da clonidina 
no controle da agitação ao despertar em crianças submetidas a 
anestesia geral inalatória para amidalectomia. MÉTODO: Ensaio 
clínico prospectivo, randomizado, duplo-cego e controlado. Dois 
grupos de 15 crianças foram alocadas aleatoriamente por meio de 
sorteio em dois grupos: (G1) intervenção – clonidina na dose de  
2 mcg.kg−1 (Grupo Clonidina); e (G2) controle – soro fisiológico 
0,9%. Ambas as medicações foram preparadas por anestesiologista 
não participante do estudo e possuíam o mesmo volume. Todos os 
pacientes foram submetidos a indução anestésica inalatória com 
sevofluorano e mantidos sob anestesia geral balanceada por todo o 
procedimento. O desfecho primário do estudo foi a diminuição da 
agitação ao despertar avaliada pela escala PAED (Pediatric Anesthesia 
Emergence Delirium). RESULTADO: Os grupos estudados apresen-
taram-se homogêneos quanto a peso, idade, duração da cirurgia 
e gênero. A crianças do grupo da clonidina (G1), ao chegarem na 
sala de recuperação anestésica (SRPA), apresentaram escore PAED 
3 pontos menor que o grupo-controle (p < 0,003), porém não fo-
ram observadas diferenças entre os demais momentos avaliados. 
O grupo da clonidina teve um maior tempo de permanência na 
SRPA (M = 48 min, D = 5,5) comparado ao controle (M = 34 min, 
DP = 7,97), valor p < 0,001. CONCLUSÃO: A clonidina pode ser uma 
medicação eficaz para o controle de agitação ao despertar de 
pacientes pediátricos submetidos a amidalectomia sob anestesia 
geral balanceada, possivelmente aumentando, porém, o tempo 
de recuperação na SRPA.
Referências 
Bergendahl H, Lönnqvist PA, Eksborg S. Clonidine in paediatric anaesthesia: review 
of the literature and comparison with benzodiazepines for premedication. Acta 
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102 – Considerações anestésicas do 
tratamento cirúrgico da agenesia esternal
Autores: Giovana Kohl, *Cláudio Calvano, Carolina Santos da Silveira, 
Julia Franzotti Cheibub

Instituição: Hospital Estadual da Criança, Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO: A agenesia do esterno é uma má formação rara, 
geralmente associada a outros defeitos congênitos da linha média 
ventral, incluindo alterações cardíacas, diafragmáticas e abdominais. 
É comum a existência de cicatriz cutânea na linha média como 
evidência da alteração ocorrida no período embrionário. O esterno 
começa a desenvolver-se no embrião a partir da sexta semana de 
gestação na forma de duas bandas laterais e independentes das 
costelas; essas bandas se fundem por volta da nona semana. Ao 
nascimento, o esterno é cartilaginoso com pequenos centros de 
ossificação, o qual se completará na adolescência. O fechamento 
inadequado da parede anterior do tórax acrescenta morbidade à 
criança por aumentar a exposição de áreas cardiovasculares no-
bres e pela dificuldade de gerar pressões ventilatórias adequadas. 
RELATO DE CASO: Lactente do sexo masculino, 10 meses de idade, 
pesando 7,4 kg, admitido para correção cirúrgica de agenesia de 
esterno. Além disso, tem história de prematuridade e gemelaridade, 
sem outras comorbidades ou anomalias congênitas associadas. Na 
avaliação pré-anestésica, chamava atenção o padrão respirató-
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rio, com retração importante à inspiração e batimentos cardíacos 
proeminentes no local da agenesia. Os exames laboratoriais eram 
normais, exceto por anemia (hemoglobina 8,4 g/dL). Foi realizada 
indução inalatória com oxigênio e sevoflurano, intubação orotra-
queal e manutenção com sevoflurano e bólus de fentanila e cisa-
tracúrio. Foram realizadas punção e cateterização da veia jugular 
direita e monitorização da pressão arterial invasiva. Nas 4 horas 
de intraoperatório, foram administrados 54 mL/kg de cristaloides 
e 10 mL/kg de concentrado de hemácias. A perda sanguínea foi 
pequena, e a diurese, de 3,7 mL/kg/h. Durante o tempo cirúrgico 
crítico – aproximação e sutura das bordas dos arcos costais –, houve 
aumento de cerca de 10% na pressão inspiratória de pico, sem 
piora nos demais parâmetros ventilatórios e na gasometria arterial. 
Houve, porém, hipotensão acentuada e bradicardia (diminuição 
de 25% da frequência cardíaca), com episódios súbitos e breves, 
que reverteram espontaneamente, sem necessidade de infusão de 
fármacos vasoativos. O paciente foi encaminhado à UTI intubado, 
sedado e curarizado, hemodinamicamente estável, em ventilação 
mecânica controlada. DISCUSSÃO: A condução do ato anestésico 
de um paciente com agenesia esternal é desafiadora. Apesar da 
preocupação existente na literatura com a evolução ventilatória, 
esse não foi um problema significativo no intraoperatório desse 
paciente. Sabe-se que o ideal é realizar a correção cirúrgica o mais 
precocemente possível pela menor ossificação e maior complacên-
cia das estruturas ósseas. Nesse caso, o maior comprometimento 
ocorreu em nível hemodinâmico, deixando clara a necessidade de 
otimização da pré-carga e a importância da monitorização invasiva.
Referência
Nichols JH, Nasr VG. Sternal malformations and anesthetic management. Paediatr 
Anaesth. 2017;27(11):1084–90. 

113 – Depressão respiratória grave com 
evolução para parada cardíaca na sala  
de recuperação pós-anestésica em criança 
submetida à hiatoplastia: relato de caso
Autores: *Laura Leonardi Neves, Aline Arana Fernandes, Luis Otávio Este-
ves, Tássio Mattos Pereira Franco, Martin Affonso Ferreira, Luis Henrique 
Cangiani

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

INTRODUÇÃO: A parada cardiorrespiratória (PCR) é um evento raro 
e grave em crianças submetidas a procedimentos cirúrgicos eleti-
vos. O objetivo do relato é descrever um caso de PCR em pediatria 
ocorrido na SRPA. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 3 
anos, 14 kg, estado físico ASA II, com história de asma; foi admitida 
no centro cirúrgico para hiatoplastia laparoscópica. Foi realizada 
indução inalatória com sevoflurano, N2O e O2, seguida de venóclise, 
infusão venosa de fentanila 5 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e rocurônio 
0,6 mg/kg, e manutenção de anestesia geral com remifentanila, 
em infusão-alvo controlada, sevoflurano e N2O. O procedimento 
cirúrgico teve duração de 65 minutos, sem intercorrências. Ao fim 
da cirurgia, a criança foi extubada na sala operatória e encaminhada 
à SRPA, com Spo2 98% em ar ambiente. Durante a permanência na 
SRPA, houve depressão respiratória grave, cianose e inconsciência, 
seguida de parada cardíaca. A PCR ocorreu após administração 
intravenosa de 2 mg de metadona, que foi prescrita para analgesia 
pós-operatória. Nesse momento, foram iniciadas as manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP) com compressão torácica. Após 
um ciclo de RCP, a criança apresentava bradicardia sinusal. Então, 
foram administrados 0,25 mg de atropina, 80 mcg de naloxona, 
por via intravenosa, e mantido com máscara facial de O2 (3 L/min), 
com retorno completo da consciência. Não foi necessária a utili-
zação de adrenalina e de intubação orotraqueal. O tempo de PCR 
foi muito curto. A paciente foi encaminhada para UTI pediátrica, 

em ventilação espontânea. Recebeu alta para a enfermaria um dia 
após o evento, sem complicações. DISCUSSÃO: Apesar de rara, pode 
ocorrer PCR em crianças ASA I ou II, e a causa mais frequente é res-
piratória. Neste relato, existes duas possibilidades que justificam a 
depressão respiratória ocorrida na SRPA: a utilização de metadona, 
na dose de 0,15 mg/kg, ou o acúmulo de remifentanila na linha 
venosa, que foi administrado inadvertidamente no momento da 
injeção da metadona. Estudos descrevem que crianças ASA I ou II 
que apresentam eventos graves como PCR têm taxa de retorno da 
circulação espontânea alta e, muitas vezes, sobrevivem sem sequelas 
neurológicas; contudo, um atendimento rápido é necessário. Na 
anestesia venosa total, são fundamentais os cuidados no preparo das 
medicações utilizadas, devendo-se utilizar concentrações menores, 
especialmente na população pediátrica, e ao término da anestesia 
é necessária a lavagem da medicação residual com soro de infusão. 
A metadona é um fármaco seguro para utilização na SRPA, porém 
deve ser utilizada com cautela.
Referência
Christensen R, Voepel-Lewis T, Lewis I, Ramachandran SK, Malviya S, American Heart 
Association's Get With The Guidelines-Resuscitation (formerly the National Registry 
of Cardiopulmonary Resuscitation) investigators. Pediatric cardiopulmonary arrest 
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119 – Malformação adenomatoide  
cística congênita: relato de caso 
Autores: *Patricia Fiorani Pennabel, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Gio-
vanna Paula Leonel Olivetti, Ana Paula Andrade, Beatriz Cesar Sant´Anna, 
Priscila Pechim de Andrade

Instituição: Hospital PUC – Campinas

INTRODUÇÃO: A malformação adenomatoide cística congêni-
ta do pulmão (MACC) resulta do desenvolvimento anômalo dos 
bronquíolos terminais e respiratórios. A lobectomia pulmonar é o 
tratamento cirúrgico de escolha. Devido às alterações pulmonares 
e, em alguns casos, circulatórias associadas, o manejo anestésico 
adequado e específico se faz necessário e é imprescindível para 
redução da morbimortalidade durante o procedimento cirúrgico, 
além do sucesso do próprio procedimento. RELATO DE CASO: M.S., 
8 dias de vida, 3.090 g, 40 cm, ASA II, admitido para realização de 
lobectomia pulmonar à direita. Recém-nascido (RN) com diagnóstico 
intrauterino de MACC tipo 1. Nasceu de parto cesariano, a termo, 
com discreto grau de hidropsia. Ao nascimento, evoluiu com descon-
forto respiratório, sendo necessário realizar intubação orotraqueal 
e cuidados intensivos. Avaliação pré-anestésica sem mais alterações 
e exames laboratoriais normais. Chegou intubado com tubo 2,5 sem 
cuff, em ventilação mecânica. Realizou-se indução venosa com as 
seguintes drogas: fentanila (30 mcg), rocurônio (3 mg) e propofol  
(10 mg). Sacado tubo orotraqueal prévio, laringoscopia direta Corma-
ck I, passagem de Fogarty 3 French sob visualização direta, confirma-
do seletividade do cateter e localização em brônquio-fonte à direita 
com videofibroscopia e, em seguida, insuflado balão. Realizada nova 
laringoscopia direta e passagem de tubo 3,5 sem cuff, confirmado 
com ausculta e capnografia. Testada ventilação hemipulmonar, que 
estava adequada. Durante todo o procedimento, o RN manteve-se 
estável hemodinamicamente. Retirado Fogarty ao final da cirurgia. 
Encaminhado à unidade de terapia intensiva. DISCUSSÃO: A MACC é 
uma doença rara de etiopatogenia desconhecida, correspondendo 
a aproximadamente 25% das malformações pulmonares. Apresenta 
índice de mortalidade de 25% e boa evolução nos casos em que 
a terapêutica cirúrgica é aplicável. São reconhecidas cinco formas 
clínicas e, dentre elas, estão fetos com diagnóstico pré-natal por 
ultrassonografia e recém-nascidos com insuficiência respiratória 
progressiva por insuflação dos cistos. A cirurgia, principal terapêu-
tica, tem suas particularidades e dificuldades, pois se faz necessário 
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ventilação hemipulmonar, o que implica no adequado manejo das 
vias aéreas pelo anestesiologista ao selecionar o pulmão a ser ven-
tilado, excluindo temporariamente o outro, possibilitando campo 
cirúrgico. Outro impasse está na disponibilidade de material de 
tamanho adequado para a idade, sendo necessária a utilização de 
cateteres como Fogarty. 
Referências 
Stocker JT, Madewell JE, Drake RM. Congenital cystic adenomatoid malformation of 
the lung. Classification and morphological spectrum. Hum pathol 1977;8(2):155-71.

Viggiano MB, Amaral WN, Hamú ZC, Fonseca PSP, Castro JD, Pulcinelli F. Diagnóstico 
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sentação de um caso. Rev Bras Ginecol Obstet. 2005; 27(6):353-6.

123 – Bloqueio do plano do eretor da  
espinha em criança submetida a correção  
de persistência de canal arterial
Autores: Beatriz Lemos da Silva Mandim, Paulo Ricardo Rabello de Macedo 
Costa, Ludmyla Duarte Pena, 1Roberto Araújo Ruzi, Luciana Mariele Lopes, 
*Lorraine Ferreira Guimarães

Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP block) 
é relativamente novo. Pode ser realizado em plano abdominal ou 
torácico, proporcionando analgesia e anestesia para uma gama de 
procedimentos cirúrgicos. A manipulação das costelas e do esterno 
por afastadores predispõe à dor pós-operatória intensa, além de 
ao desenvolvimento de dor crônica, em cirurgias cardíacas ou 
torácicas em geral. Portanto, é necessário proporcionar boa anal-
gesia pós-operatória, que melhore o desfecho pós-operatório com 
redução da mortalidade e do uso de opioides. RELATO: Paciente 
do sexo feminino, 5 anos, 17 kg, com diagnóstico de persistência 
de canal arterial. Sem histórico de cirurgias; nega alergias ou uso 
de medicações. Admitida com venóclise funcionante, monitorada 
com ECG contínuo, PAI e SpO2. Realizada indução venosa com 
70 mcg de fentanila, 1,8 mg de pancurônio e sevoflurano a 3%. 
Realização de IOT com tubo 5.5 sem cuff, realizado passagem de 
cateter triplo lúmen em veia jugular interna esquerda. A anestesia 
foi mantida com sevofluorano a 2% e doses repetidas de fentanila, 
totalizando ao final 170 mcg. Procedimento cirúrgico transcorreu 
sem circulação extracorpórea com toracotomia E, durando 60 
minutos. Optamos, ao final, por realização de analgesia com ESP 
block guiado por ultrassonografia com agulha stimuplex A50 com 
10 mL de ropivacaína a 0,5%. Paciente encaminhada à UTI intubada 
com SatO2 100%, FC 116 ppm, PAM 83 mmHg. Extubada no POI sem 
intercorrências, tranquila, sem dor. Paciente permaneceu sem dor 
por 24 horas na UTI, sem necessidade de administração de analgesia 
intravenosa ou via oral durante o período de internação na UTI e na 
enfermaria. DISCUSSÃO: Vários estudos foram recentemente publi-
cados demonstrando o benefício da realização do ESP block para 
cirurgias torácicas e cardíacas. Visto que a cirurgia para fechamento 
do canal arterial apresenta importante dor pós-operatória devido 
à incisão e à manipulação das costelas por afastadores, a analgesia 
intra e, em especial, pós-operatória deve ser bem estabelecida. Por 
anos, em pacientes nos quais havia indicação, a anestesia peridural 
cumpriu esse papel mantendo analgesia contínua por cateter ou 
através da injeção de anestésico em dose única, porém tal moda-
lidade de anestesia apresenta contraindicações, eventos adversos 
e complicações consideráveis, que podem, inclusive, aumentar a 
morbidade. Em 2016, com a primeira descrição e com o advento 
do ESP block, especialmente para cirurgias torácicas e cardíacas, 
uma alternativa à peridural se estabeleceu. Diante disso, podemos 
concluir que o caso descrito vem para somar bons resultados a 
essa técnica nova e inovadora, tendo em vista que a paciente não 
utilizou opioide no pós-operatório, recebeu alta precoce da UTI 
com alta hospitalar precoce e satisfatória.

Referência 
Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The erector spinae plane block: 
a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med. 
2016; 41(5):621–7.

164 – Dificuldade de ventilação  
e demora no despertar em portador  
de linfedema congênito (doença de Milroy): 
relato de caso
Autores: Cristina do Espírito Santo de Carvalho, Dalva Maria Carvalho 
Mendes, *Elisa Rodrigues Fonseca

Instituição: Hospital Naval Marcílio Dias

INTRODUÇÃO: A doença de Milroy é caracterizada por edema 
principalmente de membros inferiores e face. A interação farma-
cocinética entre os hipnóticos e a raquianestesia pode influenciar 
o manejo da ventilação e o despertar em paciente portador da 
doença. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 16 anos, 
1,58 m e 59 kg. História de depressão e um episódio de crise convul-
siva há 2 anos; em uso de fluoxetina. Admitido para orquidopexia 
direita. Após 20 mcg de fentanila e 2 mg de midazolam, sob O2 
a 5 L⁄min, foi realizada a raquianestesia em L2-L3 com 12 mg de 
bupivacaína hiperbárica. O nível sensitivo estabeleceu-se em T10. 
O paciente apresentou dificuldade respiratória e roncos, mesmo 
após reposicionamento da cabeça. Optou-se pela passagem de 
máscara laríngea 4 após 80 mg de propofol. Manteve SpO2 em 
torno de 90% com FiO2 de 100%, com ruídos durante todo o ciclo 
respiratório. A manutenção foi realizada com propofol a 1% em 
BI a 0,4 mcg⁄mL, interrompida após 10 minutos. Depois de 60 
minutos de cirurgia, foram administrados 0,5 mg de flumazenil, 
mas o despertar somente ocorreu 90 minutos depois, estando o 
paciente sem restrição ventilatória e sem redução de força acima 
de T10. DISCUSSÃO: A anestesia para pacientes com doença de 
Milroy deve priorizar a via aérea devido ao risco de infiltração ede-
matosa dos tecidos relacionados à respiração, bem como o uso de 
drogas de baixa ligação proteica em função da depleção proteica 
inerente à doença. A farmacocinética dos agentes intravenosos 
pode sofrer modificações devido à redução da resistência vascular 
sistêmica após bloqueio simpático, com queda da pré-carga e do 
débito cardíaco, o que diminui o fluxo sanguíneo mesentérico e 
hepático. Outro ponto importante é que o propofol liga-se ex-
tensivamente a proteínas plasmáticas e eritrócitos. A eliminação 
ocorre após metabolismo principalmente hepático e renal. A 
redução da capacidade de ligação proteica aumenta a fração livre 
de propofol, mas, como seu clearance permanece igual, pode haver 
atraso no despertar após infusão contínua. Além disso, fentanila 
e midazolam prejudicam a depuração do propofol por meio de 
ação aditiva ou sinérgica. Esses efeitos associados contribuem 
para o atraso no despertar e, por isso, o anestesiologista deve 
estar atento à complexa interação entre as técnicas anestésicas 
e as drogas utilizadas.
Referência 
Sahinovic MM, Struys MMRF, Absalom AR. Clinical pharmacokinetics and pharmaco-
dynamics of propofol. Clin Pharmacokinet 2018:57(12):1539-58.

177 – Levantamento das anestesias realizadas 
em orquidopexias de um hospital de ensino 
da região Norte
Autores: Lena Claudia Maia Alencar, Bruna Veiga Gonçalves, Angela Kaori 
Susume, Erick Oliveira Lima Gomes, *Lucas Hugo Magno Tavares, Edson 
Júnior Freitas Sarmento

Instituição: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
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INTRODUÇÃO: A criptorquidia é uma doença que afeta entre 2 e 
5% dos meninos nascidos vivos e é a anormalidade sexual mais 
frequente nessa população. O tratamento pode ser clínico ou ci-
rúrgico e deve ser realizado preferencialmente até os 12 a 18 meses 
de idade. A orquidopexia é usada para os casos de testículos pal-
páveis. A escolha da técnica anestésica dependerá da faixa etária 
da criança e da preferência do anestesiologista. O objetivo deste 
trabalho é fazer um levantamento sobre os tipos de anestesias que 
foram realizadas para orquidopexias em hospital de referência para 
cirurgias pediátricas no período de janeiro de 2017 a dezembro de 
2018. A população-alvo foi composta por pacientes pediátricos, do 
sexo masculino, com idade compreendida entre 29 dias de vida 
a 13 anos, 11 meses e 29 dias de vida. Os dados foram coletados 
dos prontuários dos pacientes. RESULTADO: Foram realizadas 114 
orquidopexias no período supracitado: 38,6% (44) foram realizadas 
sob anestesia geral balanceada, 28% (32) sob sedação e bloqueio de 
neuroeixo, 7,9% (9) sob anestesia geral inalatória e 25,5% (29) foram 
realizadas sob anestesia combinada – sendo 13,2% (15) anestesia 
geral balanceada e bloqueio de neuroeixo, 5,3% (6) anestesia geral 
inalatória associada a bloqueio de nervos periféricos (ilioinguinal 
e ílio-hipogástrico) a partir de referenciais anatômicos, 3,5% (4) 
anestesia geral balanceada com bloqueio de nervos periféricos, 
2,6% (3) anestesia geral inalatória associada a bloqueio de neuro-
eixo e 0,9% (1) anestesia geral intravenosa e bloqueio de neuro-
eixo. CONCLUSÃO: Os dados reforçam a necessidade de estudos 
semelhantes para que o serviço atue como espelho para outros 
hospitais de referência, da mesma forma que, a partir do trabalho, 
seja verificado se as propostas anestésicas estão em conformidade 
com os serviços de referência pelo mundo. 
Referências 
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218 – Manejo anestésico de paciente  
com síndrome de Noonan
Autores: Walkiria Wingester Vilas Boas, Marcela Morais Afonso Cruz, José 
Lucas Ubaldo Melo Gomes, Rodolfo Maia Domingues Ferreira, Mariana 
Reines Bevilaqua Sullavan, *Tchalton Amador Corrêa

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais

INTRODUÇÃO: A síndrome de Noonan (SN) é uma síndrome ge-
nética autossômica dominante que apresenta heterogeneidade 
genotípica e fenotípica. Devido a isso, o paciente portador de 
SN pode apresentar características comuns a outras síndromes 
genéticas relacionadas a maior risco de hipertermia maligna (HM) 
e de distúrbios hematológicos, o que torna a SN não só um desafio 
diagnóstico, mas também demanda condutas especiais. Dessa 
forma, é imperativo que, diante da hipótese diagnóstica de SN em 
um paciente candidato à cirurgia, todas as medidas de prevenção 
sejam tomadas a fim de evitar a HM e a hemorragia. Aqui, relata-se 
um caso de uma paciente com provável diagnóstico de SN sub-
metida à cirurgia de drenagem de hematoma retroperitoneal, na 
qual se optou por utilizar técnica anestésica que não representasse 
maior risco de desenvolvimento de HM. RELATO DE CASO: Paciente 
D.K.G., 4 anos, 12 kg, portadora de doença renal crônica dialítica, 
microcefalia, epilepsia e hepatopatia crônica; foi admitida no centro 
cirúrgico estável hemodinamicamente e recebendo monitorização 
não invasiva contínua. A anestesia foi induzida em sequência rápida, 
com administração IV de fentanila 30 mcg, lidocaína 10 mg, propofol 
50 mg e rocurônio 15 mg. A paciente foi mantida sob anestesia 
venosa total com infusão contínua de propofol e remifentanila e 
ventilação mecânica em modo volume controlado. Procedeu-se à 

drenagem aberta de hematoma retroperitoneal, sem intercorrências. 
Ao fim do procedimento, a paciente foi extubada e encaminhada 
à SRPA; por fim, foi transferida para a enfermaria. DISCUSSÃO: As 
características da SN incluem: baixa estatura, dismorfismo facial, 
alterações cardíacas congênitas, distúrbios hemorrágicos e pos-
sível maior risco de desenvolvimento de HM. Portanto, o manejo 
adequado desses pacientes é um desafio para o anestesiologista 
devido a diversos fatores. (a) A potencial dificuldade do manejo de 
via aérea torna imperativo o reconhecimento prévio de preditores 
de via aérea difícil e de técnicas anestésicas que garantam uma 
ventilação eficaz. (b) O risco aumentado de sangramento torna 
obrigatória a vigilância estrita do volume de sangue perdido e 
possibilidade de hemotransfusão. (c) A associação com risco au-
mentado de desenvolvimento de HM torna prudente o uso de 
técnicas anestésicas que não envolvam a utilização de agentes 
inalatórios e de succinilcolina. Por isso, é de suma importância que 
o anestesiologista conheça essas alterações a fim de planejar o ato 
anestésico de forma a reduzir a morbimortalidade dos pacientes 
portadores dessa síndrome candidatos a procedimentos cirúrgicos.
Referências
Nugent DJ, Romano AA, Sabharwal S, Cooper DL. Evaluation of bleeding disorders 
in patients with Noonan syndrome: a systematic review. J Blood Med. 2018;9:185–2. 
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224 – Manejo anestésico de hérnia 
diafragmática congênita: relato de caso
Autores: *Tchalton Amador Corrêa, Patrícia Batista Matos, Isabella Neiva 
Liboreiro, Rafaela Souto e Souza, Thobias Zapaterra Cesar, Marcos Daniel 
de Faria

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais

INTRODUÇÃO: A prevalência de hérnia diafragmática congênita 
(HDC) estimada é de 1 a 4 casos para cada 10 mil nascimentos, 
não havendo prevalência entre os sexos. Em uma substancial por-
centagem dos casos, a HDC está associada a outras malformações 
estruturais, como hipoplasia e hipertensão pulmonar e hipoplasia 
de estruturas cardíacas. Diante do exposto, é imperativo que a 
técnica anestésica seja individualizada em todos os casos. RELA-
TO DE CASO: Paciente B.D.R.R., nascido a termo (38 + 1 semana),  
3,2 kg. Com 15 dias de vida, foi submetido à laparotomia para cor-
reção de HDC. Ecocardiografia basal demonstrava hipertensão pul-
monar grave (PSAP 80 mmHg), hipocontratilidade leve de ventrículo 
direito, CIA tipo ostium secundum e persistência do canal arterial. No 
pré-operatório, fez uso de prostaglandina e óxido nítrico 20 ppm, 
desmamado até o dia da cirurgia. Foi admitido no bloco cirúrgico 
intubado (IOT), em uso de prostaglandina 0,01 mcg/kg/min e mil-
rinona 0,3 mcg/kg/min. A indução foi realizada com midazolam 0,5 
mg/kg, fentanila 3 mcg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Manutenção com 
sevoflurano 1,5 CAM. Foram mantidas milrinona e prostaglandina. 
Foi iniciada adrenalina 0,3 mcg/kg/min para manter parâmetros 
hemodinâmicos. Ventilação protetora controlada por pressão, 
volume corrente de 5 mg/kg, frequência respiratória de 50 irpm e 
PEEP 7. Durante o procedimento, paciente apresentou instabilidade 
importante, sendo feito uso de óxido nítrico intermitente. Redução 
de saco herniário com sucesso. O paciente foi encaminhado à UTI, 
intubado, em uso de milrinona, prostaglandina e adrenalina BIC. 
DISCUSSÃO: A HDC é caracterizada por um defeito no diafragma 
com consequente protrusão de conteúdo abdominal dentro da 
cavidade torácica, levando à hipoplasia pulmonar. Esta, associada 
a defeitos cardiovasculares, gera hipertensão pulmonar grave no 
neonato. O manejo adequado desses pacientes é um desafio para 
o anestesiologista, visto que há grande potencial para desenvol-
vimento de crises no perioperatório, com shunt direita-esquerda, 
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falha do coração direito e PCR. Os objetivos do manejo anestési-
co devem ser: (1) minimizar respostas autonômicas que possam 
produzir aumento agudo na resistência vascular pulmonar, (2) 
otimizar função miocárdica, (3) escolher ventilação estratégica com 
vasodilatação pulmonar, e (4) estar preparado para tratar qualquer 
colapso cardíaco. Neonatos com HDC representam o maior grupo 
de pacientes com hipertensão pulmonar persistente que requerem 
cirurgia no período neonatal. Por isso, é de suma importância, 
para o anestesiologista, conhecer as alterações hemodinâmicas e 
ventilatórias e realizar um planejamento anestésico adequado para 
reduzir morbimortalidade dos pacientes submetidos à correção 
cirúrgica dessa patologia.
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228 – Bloqueio espinal como técnica 
anestésica para hernioplastia inguinal  
em recém-nascido pré-termo
Autores: Carolina Spat Javorsky, *Alexandre José Ceolin, Angélica Smiderle, 
Laísa Tamborlim Altrão, Mariana Antunes Nunes, Carolina Quintana de 
Quadros Brenner

Instituição: Hospital Infrantil Jeser Amarante Faria

INTRODUÇÃO: O aumento da incidência de procedimentos ci-
rúrgicos em recém-nascidos prematuros (RNPTs) tem-se tornado 
um desafio para o anestesiologista. A cirurgia para correção de 
hérnia inguinal (HI) é o procedimento mais comum nessa popu-
lação, chegando à incidência de 38% em recém-nascidos entre 
700 e 1.000 g. Essa população pode ser constituída de indivíduos 
saudáveis até indivíduos com múltiplas comorbidades. Porém, 
mesmo tratando-se de uma amostra heterogênea, sabe-se que 
toda essa população está sob risco aumentado de depressão 
respiratória e apneia após procedimentos anestésicos. RELATO 
DE CASO: Paciente V.D.D., 2 meses e 7 dias, nascido pré-termo 
(IG de 25+4), parto cesariana devido a descolamento prematuro 
de placenta. Necessitou de ventilação mecânica e internação 
em UTI ao nascer devido a desconforto respiratório. Durante a 
internação, foi diagnosticado com displasia broncopulmonar, 
persistência do canal arterial, além de hemorragia intraventricular 
do RN. Apresentou também episódios convulsivos, congestão 
pulmonar e apneia após administração de morfina. Foi levado 
ao centro cirúrgico para a realização de hernioplastia inguinal 
unilateral, recebendo O2 a 0,5 L/min via cateter nasal, com sinais 
vitais estáveis, venóclise prévia em membro superior direito. Foi 
realizado bloqueio subaracnóideo, com paciente em decúbito 
lateral direito, sob monitorização-padrão. O espaço L5-S1 foi 
puncionado  com agulha Quincke 26G pediátrica, evidenciando-se 
refluxo de LCR, sem alterações. Foi injetado 1,5 mg de bupivacaína 
hiperbárica, e mantido suporte de oxigênio por cateter nasal.  
O procedimento ocorreu sem intercorrências, com manuten-
ção de estabilidade hemodinâmica, respiratória e neurológica.  
O paciente foi conduzido à UTI neonatal ao fim do procedimento. 
DISCUSSÃO: Muitos RNPTs desenvolvem HI; essas crianças, ao 
serem submetidas a procedimentos anestésicos, estão sob alto 
risco de apneia pós-operatória, seja por imaturidade do sistema 
respiratório, por obstrução da via aérea, ou por ambas. A anestesia 
regional pode reduzir o risco de apneia pós-operatória, evitando 
os efeitos inibitórios dos fármacos sobre o sistema nervoso central, 
preconizando-se uma dose de anestésico local de cerca de 0,5 a 
1,0 mg/kg (dose usual: 0,75 mg/kg), para um bloqueio adequado. 
Situações como displasia broncopulmonar, episódios prévios de 
apneia, afecções neurológicas e sepse são alguns dos fatores que 

predispõem à apneia pós-operatória. Idealmente, esses pacientes 
não devem ser submetidos a procedimentos em nível ambula-
torial, pois devem permanecer até 24 horas em observação, a 
depender de fatores de risco associados e da idade corrigida na 
data do procedimento, conforme protocolo institucional a ser 
individualizado para cada paciente.
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259 – Correção cirúrgica de pseudoaneurisma 
de carótida em criança com cardiopatia 
congênita
Autores: *Felipe Augusto Ribeiro Valadares, Elton Pereira de Sá Barreto 
Junior, Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro, Ivênia Ramos Ribeiro 
Máximo, Daniela Nunes Oliveira, Zenon Rei de Brito Borges

Instituição: Hospital Santa Izabel – Santa Casa da Bahia 

INTRODUÇÃO: O pseudoaneurisma de carótida representa uma 
dilatação segmentar arterial, incomum em crianças, causado por 
lesões traumáticas ou iatrogênicas. Requer tratamento precoce, 
em razão do alto número de óbitos e de sequelas incapacitantes, 
sendo a abordagem cirúrgica aberta normalmente o de eleição. 
O manejo anestésico é fundamental, devido aos riscos ineren-
tes a qualquer procedimento vascular nesse setor e, sobretudo, 
em pacientes pediátricos portadores de cardiopatias congênitas. 
RELATO DE CASO: A.V.C.L., sexo feminino, 1 mês e 8 dias de vida,  
2,5 kg, portadora de atresia pulmonar canal-dependente, com 
stent alocado no mesmo, para preservação de shunt e oxigena-
ção arterial. Em procedimento anterior, em um laboratório de 
hemodinâmica, desenvolveu o pseudoaneurisma de carótida por 
punção arterial inadvertida. Optou-se pelo tratamento cirúrgico 
aberto dessa complicação, sob anestesia geral balanceada. Tempo 
anestésico cirúrgico de 3,5 horas, com infusão de 10 mL/kg/h de 
solução cristaloide e de 30 mL de concentrado de hemácias. Foi 
encaminhada à UTI no pós-operatório, em ventilação mecânica, 
usando vasopressor em baixa dose em BIC, onde evoluiu com 
desmame da droga e extubação. DISCUSSÃO: O manejo anestésico 
de procedimentos em artéria carótida merece atenção especial, 
por se tratar de área nobre vascular. Somado a isso, existem desa-
fios inerentes à população pediátrica com cardiopatia congênita. 
Por se tratar de cardiopatia cianótica, a atresia pulmonar requer 
um manejo anestésico no intuito de evitar crises hipoxêmicas, 
garantir hidratação adequada e de permitir um estado hemodinâ-
mico satisfatório. Medicação pré-anestésica, indução anestésica 
suave, abreviação do jejum e hidratação pré-operatória fazem 
parte desse contexto. Além disso, evitar situações que causem 
espasmo da vasculatura pulmonar (hipercapnia, hipóxia, aci-
dose, hipotermia), evitar hipotensão (que possa comprometer 
patência do canal arterial) e o uso de drogas vasopressoras com 
mínimo efeito beta-adrenérgico (p. ex., fenilefrina) tornam-se 
úteis para evitar piora do shunt direita-esquerda e contribuem 
para melhores resultados quando esses pacientes se submetem 
a cirurgias não cardíacas. 
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262 – Bloqueio eretor da espinha para 
analgesia pós-operatória em criança 
cardiopata
Autores: *Felipe Augusto Ribeiro Valadares, Elton Pereira de Sá Barreto 
Junior, Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro, Luis Mauricio Nunes 
Freitas, Daniela Nunes Oliveira, Zenon Rei de Brito Borges

Instituição: Hospital Santa Izabel – Santa Casa da Bahia

INTRODUÇÃO: O bloqueio eretor da espinha, descrito por Mauricio 
Forero em 2016, representa um bloqueio fascial paraespinal, de 
simples e fácil execução, com boa segurança. Proporciona analgesia 
somática e visceral para cirurgias torácicas e/ou abdominais. Requer 
o uso de US para a sua realização, e pode ser feito por injeção única 
ou com o uso de cateter para infusão contínua. Apesar de boas 
experiências descritas na literatura, ainda faltam estudos prospec-
tivos e randomizados que o comparem com a técnica peridural. 
RELATO DE CASO: Paciente D.L.B.S., sexo masculino, 5 anos, 20 kg, 
portador de síndrome de Down. Está no 18º dia PO de correção 
cirúrgica de defeito do septo atrioventricular total, em proposta 
de plicatura diafragmática por toracotomia esquerda, devido à 
paresia muscular. Foi realizada indução anestésica intravenosa com 
fentanila 3 mcg/kg, midazolam 0,1 mg/kg e cisatracúrio 0,15 mg/kg,  
e manutenção com sevoflurano a 2%, em ventilação controlada 
por volume, com cânula orotraqueal nº 5,0 (com cuff). A analgesia 
venosa foi feita com cetamina 0,2 mg/kg e dipirona 50 mg/kg. Ao 
fim do procedimento, foi realizado bloqueio eretor da espinha à 
esquerda, guiado por US, com punção em nível de T5 e injeção de 
ropivacaína 10 mL 0,5%, com agulha Stimuplex A 50 mm. A criança 
foi extubada ao fim, calma, tranquila e colaborativa, em ventilação 
espontânea com cateter nasal de O2 2 L/min, encaminhada à UTI no 
pós-operatório. DISCUSSÃO: O bloqueio eretor da espinha é uma 
ótima opção para analgesia em cirurgias torácicas e/ou abdomi-
nais. Ainda com poucos casos descritos na população pediátrica, 
representa uma alternativa quando a peridural é contraindicada 
ou está indisponível. Em crianças cardiopatas ou com defeitos 
recém-corrigidos, submetidas a cirurgias não cardíacas, o controle 
da dor é fundamental no manejo anestésico, visando à proteção de 
uma vasculatura pulmonar cronicamente enferma e hiper-reativa. 
Sendo assim, o uso de bloqueios periféricos guiados por sonoana-
tomia, com poucos efeitos colaterais, torna-se pilar importante da 
medicina perioperatória nessa população de pacientes.
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273 – Manejo anestésico de criança 
com distrofia miotônica tipo 1 para 
cirurgia de hernioplastia diafragmática 
videolaparoscópica
Autores: *Ana Flávia Brito Santos, Lorena Jrege Arantes, Paulo Ricardo 
Rabello de Macedo Costa, Beatriz Lemos da Silva Mandim, Luciana Mariele 
Lopes, Deborah Rodrigues da Cunha Alves Bento

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia

INTRODUÇÃO: A distrofia miotônica tipo 1 (DM1), ou distrofia de 
Steinert, é uma miopatia autossômica dominante. Ela é rara (inci-
dência de 1 a cada 100 mil), e se caracteriza por debilidade muscular 
progressiva, mais comum na musculatura distal dos membros, facial, 
faríngea e respiratória. A contratura persistente após cessação do 

estímulo ou contração voluntária (miotonia) é característica, com 
o diagnóstico confirmado pela EMG e por estudo genético. Pode 
ser acompanhada por bloqueio da condução cardíaca, arritmias e 
cardiomiopatia, entre outras alterações. Esse relato traz o manejo 
anestésico de uma criança com Distrofia de Steinert para tratamen-
to cirúrgico de eventração diafragmática por videolaparoscopia. 
RELATO DE CASO: Paciente M.H.P.S.M., sexo feminino, 3 meses,  
4,6 kg, com diagnóstico de DM1 e indicação de tratamento cirúrgico 
de eventração diafragmática por videolaparoscopia. Como técnica 
anestésica, optou-se por realização de anestesia geral balanceada 
associada à peridural lombar simples. Para evitar crise miotônica dos 
músculos faciais (resultando em ventilação ou intubação difícil), a 
paciente foi monitorizada e induzida com anestésico inalatório até 
que fosse obtido acesso venoso 22G em membro superior esquer-
do. Indução IV realizada com fentanila 1 mcg/kg, dextrocetamina 
1 mg/kg e propofol 1,5 mg/kg e intubação orotraqueal com tubo 
nº 4 sem cuff. A manutenção da anestesia geral foi realizada com 
dexmedetomidina e propofol, ambas em BIC, mistura de oxigênio e 
ar, ventilação mecânica controlada por pressão. Foi realizada punção  
peridural em L1-L2 e injetadas ropivacaína 3 mg/kg e clonidina 
2,5 mcg/kg em espaço epidural (volume total de 4 mL). Foram 
observados cuidados com o posicionamento e o aquecimento 
com manta térmica. O procedimento teve duração total de 3 
horas, sem intercorrências e sem miotonias. A paciente foi en-
caminhada estável à UTI em ventilação mecânica e extubada 
após 1 dia. DISCUSSÃO: Os pacientes portadores de distrofia 
miotônica necessitam de avaliação e cuidados perioperatórios 
individualizados (avaliação da função cardíaca, glicemia e função 
tireoidiana). Esses pacientes possuem farmacossensibilidade 
maior, tanto a opioides, hipnóticos e sedativos, quanto à ação 
de BNMs. Estímulos dolorosos, estresse e hipotermia podem 
predispor a crises miotônicas; portanto, o uso de agentes IV 
hipnóticos combinados com opioides de ação curta tendem 
a oferecer maior segurança. O manejo anestésico proposto no 
caso relatado propiciou efetividade, segurança e analgesia em 
um paciente com miotonia de Steinert, podendo ser uma opção 
para abordagem de procedimentos mais complexos.
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323 – Anestesia para laparotomia em  
neonato cardiopata com atresia de valva 
tricúspide, CIA e CIV
Autores: Bruna Veiga Gonçalves, Angela Kaori Susume, *Ana Carolina 
Andrade Farias, Marcos Murilo Gama Ortiz Menezes, Igo Kaylon da Silva 
Nascimento, Lena Claudia Maia Alencar

Instituição: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

INTRODUÇÃO: A atresia tricúspide é uma cardiopatia congênita cia-
nótica, decorrente de agenesia (ausência da conexão atrioventricular 
direita) ou imperfuração da valva tricúspide, tendo como conse-
quência a não comunicação direta entre átrio e ventrículo direitos. 
Corresponde a 1 a 3% de todas as cardiopatias congênitas. O tipo 
de conexão ventriculoarterial é variável, podendo ser concordante, 
discordante, via de saída dupla ou via de saída única. Quando não 
há estenose pulmonar, as manifestações pós-natais ocorrem geral-
mente após a 1ª semana de vida e, assim, são consideradas “tardias” 
do ponto de vista fetal. RELATO DE CASO: RN, 4 dias de vida, sexo 
feminino, 2.922 g, foi submetida a laparotomia exploradora após 
vômitos biliosos, distensão abdominal importante, com conteúdo 
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intestinal espesso em terço distal do íleo terminal e rolha meconial. 
No bloco cirúrgico, foi realizada monitorização com PANI, oxímetro 
de pulso, cardioscopia e capnografia, com os seguintes parâmetros 
iniciais: PA = 100 x 60 mmHg, FC = 140 bpm, SatO2 = 90% e EtCO2 = 
23 mmHg. Venóclise prévia em membro superior direito. Optou-se 
por anestesia geral balanceada. Realizada pré-oxigenação com  
O2 4 L/min sob máscara facial, indução anestésica com fentanila  
(04 mcg/kg) e propofol (2,5 mg/kg), seguida por intubação oro-
traqueal com TOT 3,0 sem cuff sob laringoscopia direta. Manuten-
ção anestésica em ventilação mecânica controlada a pressão com  
O2 50% e sevoflurano 3%. Analisada oximetria de pulso, a paciente 
manteve a saturação entre 85 a 90% durante toda a cirurgia. Pro-
cedimento cirúrgico de cecostomia e cecorrafia durou 1 hora e 35 
minutos. Ao término, RN encaminhado para UTI neonatal intubado, 
em ventilação assistida com Baraka. DISCUSSÃO: Até o momento 
da cirurgia, o paciente não tinha o diagnóstico de atresia de valva 
tricúspide, sendo este feito momentos após a cirurgia, com a ecocar-
diografia, que evidenciou atresia de válvula tricúspide 1c, segundo 
Classificação de Edwards e Burchell (1949) e modificada por Keith 
(1958), sem estenose pulmonar, CIV grande e VD mais dilatado. Por 
conta da cardiopatia, o sangue que deveria passar do átrio direito 
em direção ao ventrículo ipsilateral, saía do átrio direito para o átrio 
esquerdo; por causa da CIA, o sangue desoxigenado se misturava 
com o oxigenado. E, pela CIV, parte dessa mistura retorna para o 
coração, e a outra, ao sangue periférico, mantendo, assim, o nível 
de saturação encontrado nesse paciente. 
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333 – Segurança anestésica em pediatria - 
dexmedetomidina associada à remifentanila 
e ao propofol sem uso de relaxante muscular 
com ótimas condições de intubação e pouco 
sangramento: relato de caso
Autores: *Mayara da Silva Ferreira, Marcelo Miguel Brito de Oliveira, Renê 
Alves Moura Cavalcanti, Daniel Cordeiro da Silva, Christiane Rodrigues da 
Silva, Leopoldo Palheta Gonzalez

Instituição: Hospital Universitário Getúlio Vargas

INTRODUÇÃO: A busca por segurança em anestesia pediátrica 
associada à analgesia eficaz é uma constante, o que se faz ainda 
mais necessário em cirurgias de curta duração. Neste contexto, a 
dexmedetomidina (α2-agonista) tem-se demonstrado uma excelente 
opção, uma vez que promove redução do estímulo simpático com 
boa supressão de dor e papel adjuvante importante – característica 
central na segurança anestésica, uma vez que reduz as doses de 
outros fármacos. Apresenta-se, neste relato, a associação da dex-
medetomidina com propofol e remifentanila para amigdalectomia 
em criança sem uso de relaxantes musculares.1 RELATO DE CASO: 
Paciente M.J.A., sexo feminino, 5 anos, 20 kg, ASA I. Após monito-
rização, foram administrados dexmedetomidina 1 mcg/kg IV em 
10 minutos e ácido tranexâmico 10 mg/kg; em seguida, remifen-
tanila 0,3 mcg/kg/min e propofol 3 mg/kg após pré-oxigenação. 
Foram realizadas laringoscopia e IOT com tubo 4,5 mm com cuff 
com excelente visualização da glote, pregas vocais abertas – sem 
relaxante –, nenhuma dificuldade de intubação, nem reação do 
paciente. A anestesia foi mantida com propofol e remifentanila em 
bomba com amigdalectomia realizada em 30 minutos. A analgesia 
pós-operatória foi feita com dipirona 30 mg/kg e tramadol 1 mg/kg.  

A cirurgiã relatou menor sangramento que o normal na exérese 
das amígdalas. Foram observados suave despertar e extubação 
com atitude calma e sem queixa de dor da criança na SRPA. 
DISCUSSÃO: O suficiente relaxamento muscular promovido 
pelo propofol e a excelente analgesia pela remifentanila e pela 
dexmedetomidina – associada à vasoconstrição pelo efeito 
alpha2 – possibilitaram um ótimo processo anestésico-cirúrgico 
(excelente condição de IOT e sangramento reduzido no sítio 
operatório) e despertar sem dor, sem o uso de relaxantes mus-
culares em cirurgia de curta duração em paciente pediátrico. 
No contexto pós-operatório na SRPA, o afastamento do risco de 
curarização residual devido a relaxantes e a depressão respiratória 
por opioide de maior duração (p. ex., fentanila) adicionaram um 
item central de segurança neste caso.
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344 – Associação de cetamina e 
dexmedetomidina para fechamento de CIA 
em criança com lisinúria com intolerância às 
proteínas
Autores: Paula Pitanguy Rodrigues Cavaca, Sergio Ricardo Botrel e Silva, 
Flávia Aparecida Resende, Alysson Higino Gonçalves da Silva, *Luciana 
Andrade Rezende

Instituição: Hospital Felício Rocho

INTRODUÇÃO: A lisinúria com intolerância às proteínas (LIP) é 
um defeito congênito no transporte dos aminoácidos dibásicos 
devido a um erro em seu transporte intestinal e renal, gerando 
absorção intestinal deficiente e aumento da sua eliminação renal. 
A má absorção da lisina e a sua excreção em grandes quantidades 
pelos rins (lisinúria) provoca um defeito na síntese proteíca e no 
metabolismo do colágeno. Por outro lado, a má absorção da ornitina 
e da arginina provoca alteração no funcionamento do ciclo da ureia, 
levando a uma hiperamoniemia por intolerância às proteínas. Uma 
das complicações da doença é a insuficiência respiratória crônica 
com presença de proteinose alveolar. RELATO DE CASO: Criança, 4 
anos, sexo feminino, admitida em caráter eletivo para fechamento 
de CIA via percutânea. Na avaliação pré-anestésica, constava a 
presença da LIP, com relato de múltiplas internações em UTI por 
infecções do trato urinário (bexiga neurogênica) e respiratório. 
Segundo a mãe, a criança ficou longos períodos dependente da 
ventilação mecânica devido à dificuldade de desmame. A criança 
foi admitida no setor de hemodinâmica lúcida, no colo da mãe, em 
respiração espontânea, já com acesso venoso periférico. O caso foi 
discutido com cirurgião e ecocardiografista, e optou-se por realizar 
procedimento por meio de sedação com associação de cetamina e 
dexmedetomidina, a fim de evitar um possível tempo prolongado 
de IOT. A cetamina foi administrada em bólus na dose de 1 mg/kg, 
e a dexmedetomidina foi administrada em infusão contínua, sendo 
1 mcg/kg nos primeiros 10 minutos e manutenção de 1 mcg/kg/h. 
DISCUSSÃO: Em pacientes pediátricos com doenças respiratórias 
ou cardiovasculares, o arsenal de fármacos que podem ser utiliza-
dos em uma sedação se torna mais restrito, a fim de minimizar a 
incidência de eventos como hipotensão, hipoventilação, obstrução 
de via aérea e apneia. A cetamina já é um fármaco amplamente 
utilizado em pacientes pediátricos e permite uma analgesia potente, 
sedação e amnésia, mantém a patência das vias aéreas, seus estí-
mulos protetores e a estabilidade hemodinâmica. Seu uso isolado 
foi limitado pelos seus efeitos colaterais, principalmente em nível 
de SNC. A dexmedetomidina é um agente agonista do receptor 
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alfa-2 que possui propriedades sedativas, analgésicas e ansiolí-
ticas. Foi relatado que esse fármaco atenua os efeitos do SNC da 
cetamina. A combinação desses dois fármacos tem uma atividade 
antinociceptiva potente e vem sendo utilizada com sucesso em 
pacientes pediátricos. CONCLUSÃO: A associação de cetamina e 
dexmedetomidina proporcionou sedação efetiva para realização 
do procedimento, com estabilidade hemodinâmica e ausência de 
eventos respiratórios.
Referência
Tobias JD. Dexmedetomidine: applications in pediatric critical care and pediatric 
anesthesiology. Pediatr Crit Care Med. 2007;8(2):115–131. 

380 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
como alternativa de analgesia pós-operatória 
em paciente pediátrico submetido a 
toracotomia
Autores: Augusto Gubert Deud, Glauco Ulysses de Oliveira, Renan Cabral 
Gognette, *Daniel Bassette

Instituição: Hospital da Criança e Maternidade – FAMERP

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano do eretor da espinha (erector 
spinae plane – ESP) é um bloqueio interfascial, eficaz para cirurgias 
toracoabdominais. O anestésico local (AL) é injetado no plano entre 
o músculo eretor da espinha e o processo transverso da vértebra 
subjacente. Em contraste com outros bloqueios, fornece analgesia 
visceral além de analgesia somática devido à propagação do AL 
para o espaço paravertebral. Bloqueio emergente com aplicações 
para o fornecimento de analgesia em pediatria. RELATO DE CASO: 
M.D.S.C., sexo masculino, 13 anos, portador de tumor miofibro-
blástico pulmonar em brônquio-fonte esquerdo, submetido a 
toracotomia, ressecção do tumor e broncoplastia. Realizada indução 
anestésica com sufentanila, propofol e rocurônio, manutenção com 
sevofluorano e dexmedetomidina. Bloqueio peridural à nível de 
T7 sob técnica de Dogliotti e administrados 15 mL de ropivacaína 
a 0,5%. Pós-operatório imediato em unidade de terapia intensiva, 
extubado, eupneico, em ar ambiente. No 2° pós-operatório, evoluiu 
com dor intensa, diminuição da mecânica respiratória e restrição 
de movimento no leito. Optou-se por realizar ESP por meio da 
anatomia com auxílio de ultrassonografia, punção com agulha 
Tuohy 18 G e introdução do cateter para analgesia; administrados 
30 mL de ropivacaína a 0,5%, com melhora significativa. Evoluções 
periódicas e repiques com a mesma dose de AL foram realizadas por 
72 horas. O paciente referiu melhora da dor, aceitando fisioterapia 
respiratória, melhor padrão ventilatório e início de movimentação 
e deambulação do leito. Após 72 horas, o cateter foi retirado, houve 
alta da UTI e analgesia satisfatória. DISCUSSÃO: Esse bloqueio tem 
se mostrado efetivo para analgesia pós-operatória de cirurgias 
torácicas em pediatria. Tem a vantagem sobre o bloqueio epidural 
e paravertebral por ser menos invasivo, ter técnica mais simples 
e apresentar menos riscos e efeitos secundários, como bloqueio 
simpático e hipotensão. Além disso, consegue-se diminuir a ad-
ministração de opioides para controle da dor, o que é benéfico 
para pacientes pediátricos devido aos efeitos colaterais desses 
medicamentos. A melhor aceitação da fisioterapia respiratória, 
movimentação e deambulação precoce melhoram o prognóstico e 
diminuem as complicações cirúrgicas no pós-operatório, tornando 
esse bloqueio uma excelente alternativa para analgesia nesses tipos 
de cirurgia em pediatria.
Referências
Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The erector spinae plane block: 
a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med. 
2016; 41(5):621–7.

Kaplan I, Jiao Y, AuBuchon JD, Moore RP. Continuous erector spinae plane catheter 
for analgesia after infant thoracotomy: a case report. A A Pract. 2018; 11(9):250-2.

463 – Sedação de gêmeas craniópagas para 
realização de tomografia computadorizada
Autores: *Bruno Hiroshi Sakamoto Leal, Helga Bezerra Gomes da Silva, 
Iasmin Côrtes Mânica Teles, Luciano Alves Fares, Márcia Santana Morel 
Gomes de Oliveira, Fernanda Silvestre Martins Neto

Instituição: Universidade de Brasília

INTRODUÇÃO: Gêmeos conjugados são unidos por alguma parte do 
corpo, com incidência de 1:100.000 nascidos vivos. Na terminologia 
de Spencer, classificam-se conforme a região de união: tórax (40%), 
abdome (33%), sacro (19%), ísquio (6%) ou crânio (2%). RELATO DE 
CASO: Gêmeas craniópagas, 10 meses, total de 18 kg, admitidas para 
TC de crânio sob sedação. Apresentavam junção pela região frontal, 
com ângulo obtuso após fisioterapia. Antecedente de DRGE, com 
tratamento medicamentoso. Passado de cirurgia para colocação de 
expansores de pele do crânio sob anestesia geral com intubação 
realizada por broncofibroscopia. Foram admitidas na sala de TC e 
monitorizadas. As estações de anestesia e os materiais de via aérea 
eram todos duplicados. A equipe de anestesia era formada por dois 
times. Foram administrados 5 mg/kg de cetamina intramuscular em 
ambas as pacientes. Após 10 minutos, ambas se encontravam seda-
das, em ventilação espontânea. Foi realizada venóclise e autorizado 
o início do procedimento, que ocorreu sem intercorrências. Não 
houve alteração dos parâmetros hemodinâmicos, nem da oximetria 
de pulso. Ao término, foram levadas à SRPA, monitorizadas. Após 20 
minutos, ambas acordaram com choro leve, sem agitação. Após 40 
minutos, foi oferecido leite, e receberam alta hospitalar após 1 hora 
do término do procedimento. DISCUSSÃO: A cetamina é um anta-
gonista do receptor NMDA que provoca uma dissociação funcional 
e eletrofisiológica entre a área talamoneocortical e o sistema límbico, 
sem causar depressão respiratória. Tornou-se mais popular a partir de 
1990, após o estudo de Green e Johnson que provou a segurança do 
fármaco para uso pediátrico. No caso supracitado, optou-se pelo uso 
da cetamina por tratar-se de um procedimento de curta duração e 
cuja alta hospitalar se daria da sala de recuperação anestésica. Como 
a disposição dos crânios das pacientes dificultaria a abordagem de 
vias aéreas de forma simultânea, a sedação ideal não deveria deprimir 
a ventilação espontânea e ter efeito rápido, a fim de não retardar 
a alta hospitalar. A administração intramuscular tem absorção de 
90% e ação em até 5 minutos. A duração do efeito dissociativo é 
de cerca de 30 minutos após uma única dose. Os efeitos colaterais 
descritos incluem alucinação, sialorreia e náuseas. A alucinação tem 
menor incidência em crianças, e as náuseas são mais frequentes 
em maiores de 8 anos. CONCLUSÃO: A cetamina tem-se mostrado 
segura e eficaz para sedação pediátrica em procedimentos de curta 
duração, sobretudo em pacientes nos quais a depressão ventilatória 
não é desejável. Entretanto, é necessário que sua administração seja 
realizada por profissionais habilitados, e que os pacientes sejam 
monitorizados adequadamente.
Referências
Stone JL, Goodrich JT. The craniopagus malformation: classification and implications 
for surgical separation. Brain. 2006;129(Pt 5):1084–95.

Lalwani J, Dubey K, Shah P. Anaesthesia for the separation of conjoined twins. Indian 
J Anaesth. 2011;55(2):177-80. 

501 – Conhecimento dos anestesiologistas 
sobre delírio do despertar em cirurgia 
pediátrica
Autores: Carlos Emerson Borges Silva, Lívia Gomes de Sousa, Monique 
Siebra de Brito Florêncio, *Gustavo Henrique França de Moraes, Tânia 
Cursino de Menezes Couceiro, Luciana Cavalcanti Lima

Instituição: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 
– IMIP
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O delírio do despertar (DD) é um 
fenômeno comportamental bem descrito em anestesiologia 
pediátrica (AP), com incidência variando de 10 a 80%. Pode gerar 
desconforto em crianças, familiares e aumentos de gastos em 
saúde. Existem diversos estudos sobre os métodos profiláticos 
e terapêuticos disponíveis e sobre escalas diagnósticas que po-
dem ser utilizadas, entretanto não há dados suficientes sobre o 
conhecimento dos anestesiologistas acerca do tema, tampouco 
sobre sua experiência clínica ao lidar com o mesmo. O objeti-
vo deste estudo foi avaliar o conhecimento e a experiência dos 
anestesiologistas de um hospital-escola do nordeste do Brasil 
sobre o DD em crianças. MÉTODO: Estudo de coorte transversal 
envolvendo médicos anestesiologistas em atuação na instituição, 
por meio de preenchimento de questionário com perguntas re-
lacionadas ao seu conhecimento e experiência clínica sobre DD 
em crianças. Os dados foram analisados pelos softwares STATA/SE 
12.0 e Excel 2010. A verificação da concordância ou discordância 
das questões avaliadas foi obtida por meio do ranking médio da 
pontuação atribuída às respostas, seguindo-se o método indicado 
para a análise da escala LIKERT. A análise do questionário foi feita 
considerando-se a concordância ou discordância das respostas e 
o grupo total de profissionais. RESULTADO: Dos anestesiologistas 
entrevistados (n = 85), 68,2% trabalham com AP ou em sala de 
recuperação pós-anestésica em centro cirúrgico pediátrico. Os 
participantes identificaram adequadamente os fatores de risco 
envolvidos no fenômeno do DD, com possível exceção da dor 
pós-operatória, que não é um fator de risco definido e pode ser 
confundidor no diagnóstico. Em relação às três escalas diagnós-
ticas citadas, houve elevado nível de discordância, revelando 
alto desconhecimento acerca do tema entre os anestesiologistas. 
Dentre as medidas profiláticas e terapêuticas conhecidas, o uso de 
medicações sedativas em doses sub-hipnóticas foram bem rela-
tadas pelos entrevistados, com ênfase ao propofol. CONCLUSÃO: 
O conhecimento informado pelos anestesiologistas a respeito 
do DD foi elevado, apesar da baixa incidência relatada desse fe-
nômeno na prática da AP em nossa instituição. O conhecimento 
relacionado às escalas diagnósticas deixou bastante a desejar, 
sendo o diagnóstico em sua maioria realizado subjetivamente. 
Entretanto, fatores de risco, métodos profiláticos e terapêuticos 
conhecidos e utilizados tiveram boa correlação com a literatura. 
Referências 
Chen J, Li W, Hu X, Wang D. Emergence agitation after cataract surgery in children: a 
comparison of midazolam, propofol and ketamine. Paediatr Anaesth. 2010;20(9):873–9.

Dalens BJ, Pinard AM, Létourneau DR, Albert NT, Truchon RJ. Prevention of emergence 
agitation after sevoflurane anesthesia for pediatric cerebral magnetic resonance 
imaging by small doses of ketamine or nalbuphine administered just before discon-
tinuing anesthesia. Anesth Analg. 2006;102(4):1056–61. 

527 – Anestesia livre de opioides para cirurgia 
plástica reparadora em criança grande 
queimada 
Autores: *Mayara da Silva Ferreira, Renê Alves Moura Cavalcanti, Rafael 
Reis Di Tommaso, Danielle Bandeira Lima, Isabela Costa Novo Cabral, 
Solange Costa Novo Cabral

Instituição: Hospital Universitário Getúlio Vargas

INTRODUÇÃO: A analgesia satisfatória na população pediátrica é 
essencial para o manejo da patologia de base e para o conforto do 
paciente. Antes negligenciada, atualmente se sabe que contribui 
para melhor aceitação do ambiente hospitalar e para a diminuição 
de traumas psicológicos. Nesse contexto, além do uso dos opioides 
já estabelecidos, ganham espaço algumas técnicas e drogas alter-
nativas, cuja vantagem é a menor incidência de efeitos adversos. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 5 anos, ASA I, 18 kg, 
sem alergias, com queimadura extensa em tronco, membros, região 

cervical e face, com evolução de 2 meses. Proposta cirúrgica de 
colocação de enxerto da região abdominal superior para o tronco  
e proposta anestésica de anestesia combinada sem utilização 
de opioides. Paciente foi monitorizada com oxímetro de pulso, 
cardioscópio e pressão arterial não invasiva. Realizou-se pré-
-medicação com cetamina (15 mg), dexmedetomidina (18 mcg) 
e sulfato de magnésio (550 mg, IV) em infusão de 10 minutos. 
Paciente apresentava lesão friável na região cervical, que im-
pedia extensão do pescoço e tornava a via aérea difícil; assim, a 
indução foi realizada apenas com propofol (80 mg, IV), sem uso 
de bloqueador neuromuscular. Intubação orotraqueal com tubo 
n° 5 com cuff, com sucesso após segunda tentativa. Realizado 
bloqueio peridural T6-T7 pela técnica de Dogliotti, com infusão 
de levobupivacaína 0,375% CVC (8 mL). Manutenção anestésica 
realizada com sevoflurano (CAM de até 2%) e infusão contínua de 
dexmedetomidina (1 mcg/mL), lidocaína (10 mg/mL) e cetamina 
(0,5 mg/mL), com vazão de até 3 mL/h. Analgesia com dipirona 
(1 g, IV). Criança extubada ao final de 200 minutos de procedi-
mento, estável, tranquila e sem queixas, sendo encaminhada à 
sala de recuperação pós-anestésica. Não houve necessidade de 
utilização de opioides no pós-operatório imediato. DISCUSSÃO: 
A anestesia livre de opioides na pediatria representa um desafio 
para o anestesiologista, e a escolha desta ou de outra técnica 
anestésica depende não só das particularidades de cada paciente 
como também da experiência do profissional. No caso relatado, 
o uso da dexmedetomidina, da cetamina e da lidocaína como 
adjuvantes na indução e manutenção anestésica, associado ao 
bloqueio peridural, garantiram uma analgesia e um plano antes-
tésico satisfatórios, dispensando a utilização dos opioides e, con-
sequentemente, diminuindo a incidência de efeitos indesejáveis 
que poderiam atrasar a recuperação da criança. 
Referências  
Bakana M, Umutoglua T, Topuz U, Harun U, Mehmet B, Huseyin K, et al. Anestesia 
venosa total livre de opioides, com infusões de propofol, dexmedetomidina e 
lidocaína para colecistectomia laparoscópica: estudo prospectivo, randomizado 
e duplo-cego. Rev Bras Anestesiol. 2015;65(3):191-9.

Lima IF, Rodrigues RB, Silva YP. Dexmedetomidina: aplicações em pediatria e 
potencial efeito neuroprotetor em neonatos. Rev Med Minas Gerais. 2011;21(4 
Supl 4):S27-37.

540 – Manejo anestésico de paciente 
adolescente portador da síndrome de von 
Hippel-Lindau submetido a adrenalectomia 
bilateral por feocromocitoma: relato de caso
Autores: *André Ribeiro Rosário, Sylvio Valença de Lemos Neto, Karen 
Fernanda Figueiredo Bitar, Mariana Menegat Dias Cordeiro

Instituição: INCA

INTRODUÇÃO: Os tumores secretores de catecolaminas são ne-
oplasias raras, mais comuns na quarta e quinta décadas de vida, 
acometendo de maneira igual homens e mulheres. Podem ser 
esporádicos ou pertencer a um distúrbio familiar. Nesse último, a 
apresentação bilateral e em idade mais jovem torna-se mais pre-
valente. A tríade de sintomas mais comum é cefaleia, sudorese e 
taquicardia. A ressecção do feocromocitoma é um procedimento de 
alto risco em que variáveis hemodinâmicas devem ser monitoradas 
e um preparo medicamentoso prévio deve ser bem conduzido. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, branco, 14 anos,  
62 kg, 1,68 m, ASA II, com diagnóstico de feocromocitoma bilateral 
associado à síndrome de Von Hippel-Lindau após investigação de 
cefaleia, sudorese e hipertensão. As lesões mediam 5,6 x 4,9 cm e 
1,6 x 1,5 cm, à esquerda e à direita respectivamente. Demais exa-
mes complementares não apresentaram alterações, e o paciente 
realizou preparo pré-operatório pela endocrinologia, fazendo uso 
de doxazosina, losartana e atenolol. Após monitorização-padrão 
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e venóclise, foi iniciada infusão contínua de dexmedetomidina  
(dose de ataque 1 mcg/kg, em 10 minutos, e manutenção com  
0,5 mcg/kg/min), 2 g de sulfato de magnésio e hidrocortisona 
(100 mg, IV). A indução foi feita com fentanila (200 mcg), lido-
caína (200 mg), esmolol (30 mg), propofol (170 mg) e rocurônio 
(50 mg, IV). Após intubação, procedeu-se à passagem de cateter 
peridural torácico (T9-T10), punção venosa profunda de VJID com 
USG, cateterização de ARD para aferição de PAM e monitorização 
oxi-hemodinâmica com sistema LiDCO Rapid. Durante a manipu-
lação tumoral, paciente apresentou episódios de intensa labilidade 
pressórica, necessitando de infusões alternadas de nitroprussiato 
de sódio e noradrenalina, bem como bolus IV de fentolamina (2 mg) 
e esmolol (30 mg). A cirurgia teve duração aproximada de 4 horas 
e, ao seu término, o paciente foi encaminhado ao CTI extubado, 
eupneico em ar ambiente, hemodinamicamente estável, sem aminas 
ou hipotensores e sem queixas álgicas, tendo alta para enfermaria 
no D2 de PO e alta para casa no D5 de PO. DISCUSSÃO: O manejo 
intraoperatório do feocromocitoma representa um verdadeiro 
desafio para o anestesiologista. A alta morbimortalidade cirúrgica 
aponta para a importância de um preparo adequado com uso de 
alfa-bloqueadores e demais hipotensores, assim como uma especial 
atenção para as alterações hemodinâmicas, hidreletrolíticas e glicê-
micas no PO imediato. A abordagem multimodal com adjuvantes e 
anestesia regional aliada à monitorização cardiovascular contribui 
para o melhor desfecho desses pacientes.
Referência 
Jung JW, Park JK, Jeon SY, Kim YH, Nam SH, Choi YG, et al. Dexmedetomidine and 
remifentanil in the perioperative management of an adolescent undergoing resection 
of pheochromocytoma - a case report-. Korean J Anesthesiol. 2012;63(6):555-8. 

695 – Anestesia em lactente com oxalose 
primária submetido a transplante hepático 
Autores: *Gabriel Soares de Sousa, Felipe Pinn de Castro, Enis Donizetti 
Silva, Claudia Marquez Simões

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: Oxalose é uma doença genética rara, autossômica 
recessiva, categorizada em 3 tipos. O tipo 1, mais comum, apresenta 
deficiência no funcionamento hepático da enzima alanina-glio-
xilato-aminotransferase, resultando em acúmulo de oxalato em 
diferentes tecidos, sendo o parênquima renal o mais acometido. 
O transplante hepático isolado, antes do comprometimento da 
função renal, pode ser considerado como terapia definitiva. RE-
LATO DE CASO: M.V.M.S., 1 ano, hipertenso, em uso de anlodipino, 
com diagnóstico de oxalose primária, preservando função renal, 
submetido a transplante hepático intervivos. Paciente com acesso 
venoso prévio, sendo feito ansiólise com midazolam IV (2 mg). 
Pré-oxigenação sob máscara facial, seguida por indução venosa. 
Realizada intubação orotraqueal, por laringoscopia direta, sonda 
4,5 com cuff. Após checagem de posicionamento com capnogra-
fia e ausculta, foi feita a fixação do tubo. Realizadas lubrificação 
ocular e oclusão com fita adesiva; punção de artéria radial para 
medida de pressão arterial invasiva, guiada por ultrassonografia, 
com cateterização pela técnica de Seldinger, usando kit próprio 
22 G; punção de acesso venoso central, em veia jugular interna, 
guiada por ultrassonografia, com cateterização pela técnica de 
Seldinger, usando cateter de duplo lúmen, 5 Fr; monitorização da 
temperatura corporal, com controle por meio de manta térmica 
com ar aquecido; mensuração do débito urinário por sondagem 
vesical. Durante o intraoperatório, o paciente manteve-se estável 
hemodinamicamente à custa de baixas doses de noradrenalina 
contínua, salvo no momento de reperfusão hepática, em que a 
dose máxima de noradrenalina de 1,2 mcg/kg/min foi necessária, 
somada a bolus intermitente de adrenalina (total: 16 mcg). Além 
disso, após fase de reposição, foi necessário haver transfusão 

de concentrado de hemácias, totalizando volume de 12 mL/kg.  
A diurese manteve-se ideal, sem necessidades de diuréticos. Re-
posição volêmica total foi de 2.000 mL de cristaloide balanceado, 
somados a 200 mL de albumina humana 20%. Houve necessidade, 
com base em exames intraoperatórios, de reposição de cálcio, 
usando cloreto de cálcio (600 mg). O paciente foi encaminhado 
para a UTI, intubado, estável hemodinamicamente, com uso de 
noradrenalina em dose baixa. Foi extubado dentro das primeiras 
6 horas do pós-operatório, mantendo parâmetros ventilatórios 
adequados. O restante da internação hospitalar não apresentou 
eventos relevantes. CONCLUSÃO: Oxalose é uma doença rara. 
O transplante hepático, associado ou não ao transplante renal, 
pode ser a terapêutica de escolha. Uma vez que o diagnóstico 
muitas vezes ocorre em fases iniciais da doença, o doente pode 
representar um desafio anestésico, principalmente pela falta de 
veias colaterais no sistema porta. 
Referência 
Spada M, Riva S, Maggiore G, Cintorino D, Gridelli B. Pediatric liver transplantation. 
World J Gastroenterol. 2009 Feb 14;15(6):648-74. 

700 – O papel da máscara laríngea no resgate 
da via aérea em paciente com sequência 
Pierre Robin submetida a anestesia geral
Autores: *Gabriel Soares de Sousa, Rafael Romaro Schaustz, Maiana 
Oliveira de Jesus, Marcella Marino Malavazzi, Vinícius Caldeira Quintão, 
Claudia Marquez Simões

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: A abordagem da via aérea em crianças com Pierre 
Robin submetidas a anestesia geral ainda permanece um importan-
te desafio anestésico, sendo necessário preparação com material 
adequado e experiência do anestesiologista responsável. RELATO 
DE CASO: Lactente de 2 meses, nascida a termo, portadora de 
sequência de Pierre Robin, interna para realização de glossopexia 
com intuito de diminuir o desconforto respiratório, além de her-
niorrafia inguinal bilateral. Apresentava baixo peso para a idade, 
pela restrição alimentar consequente à dificuldade respiratória. 
Após monitorização, foi colocada sonda nasofaríngea, pela qual 
foi iniciada a indução inalatória. A sonda também auxiliaria na 
manutenção da oxigenação durante a ventilação apneica. A venó-
clise foi realizada com a paciente sedada, mas mantendo o drive 
respiratório. Em seguida, foi realizada indução venosa, seguida de 
tentativa de intubação orotraqueal por videolaringoscopia, sem 
sucesso na visualização da glote, mesmo após tração externa da 
língua. Mesmo com alto fluxo de oxigênio pela sonda nasofaríngea, 
a paciente apresentou queda importante da saturação pela oxime-
tria de pulso. Decidiu-se, então, pelo uso de máscara laríngea de 
resgate, obtendo-se bom acoplamento e ventilação. Uma vez que o 
dispositivo supraglótico utilizado permitia seu uso para intubação 
orotraqueal, optou-se, após melhora do parâmetro respiratório, 
pela passagem do nasofibroscópio pelo lúmen interno da máscara 
laríngea. O uso do nasofibroscópio foi feito pela indisponibilidade 
do fibroscópio naquele momento. Obteve-se, após passagem do 
dispositivo, uma adequada visualização da glote. Prosseguiu-se 
com a intubação orotraqueal, por fibroscopia, através da másca-
ra laríngea, com sucesso após primeira tentativa. A retirada do 
nasofibroscópio e da máscara laríngea foi realizada com sucesso.  
O procedimento cirúrgico transcorreu sem eventos, tendo a paciente 
sido extubada acordada ao término do mesmo, demonstrando 
importante melhora do padrão respiratório. Recebeu alta hospitalar 
após o quinto dia de internação. CONCLUSÃO: O manejo da via área 
na criança com Pierre Robin ainda se mostra um desafio anestésico, 
apesar dos avanços dos recursos tecnológicos e dos conhecimentos 
científicos. A preparação antecipada com material adequado e a 
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presença de anestesiologista experiente são peças fundamentais 
para o sucesso no desfecho do caso. 
Referência 

Templeton TW, Goenaga-Díaz EJ, Runyan CM, Kiell EP, Lee AJ, Templeton LB. A ge-
neralized multistage approach to oral and nasal intubation in infants with Pierre 
Robin sequence: a retrospective review. Paediatr Anaesth. 2018;28(11):1029–34. 

709 – Manejo anestésico em paciente com 
síndrome da hipoplasia do coração esquerdo 
submetido a procedimento endoscópico: 
relato de caso
Autores: *Paolla da Glória Campelo Cavalcante, Alexander Alves da Silva, 
Fernando Augusto Montanha Teixeira, Alana de Oliveira Silva Cantharino, 
Claudia Marquez Simões, João Valverde Filho

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: A síndrome da hipoplasia do coração esquerdo 
(SHCE) tem sobrevida dependente da mistura de sangue no átrio 
direito via forame oval e do bombeamento do ventrículo direito, 
tanto para o fluxo pulmonar quanto para o fluxo sistêmico, via 
canal arterial. O tratamento dessa condição envolve a conversão 
para uma circulação em série. Mesmo após a cirurgia reparadora, 
esses pacientes requerem manejo anestésico específico para 
manter adequada proporção de fluxo sanguíneo pulmonar e 
sistêmico. Nesse relato, apresenta-se uma lactente com correção 
parcial da SHCE submetida a procedimento endoscópico. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo feminino, 1 ano e 14 dias, 6 kg, com 
diagnóstico de SHCE;foi submetida a três cirurgias cardíacas para 
conversão de circulação univentricular no seu primeiro ano de 
vida: cerclagem das artérias pulmonares com colocação de stent 
no canal arterial, atriosseptostomia por cateter-balão, cirurgia de 
Norwood (ampliação do arco aórtico hipoplásico e criação de shunt 
entre aorta e artéria pulmonar) e cirurgia de Glenn (anastomose 
cavopulmonar bidirecional) com plastia da valva tricúspide. Foi 
realizada gastrostomia via endoscópica, por incoordenação de 
deglutição. Foi admitida alerta, taquipneica, com cianose central 
e periférica, pressão arterial 76/42 mmHg, pulso 108 bpm, Sao2 
80% em ar ambiente. Ecocardiografia com Doppler indicava co-
municação interatrial em fossa oval medindo 8 mm com fluxo 
não restritivo da esquerda para a direita, insuficiência tricúspide 
leve, ventrículo direito hipertrófico e dilatado, neoaorta com insu-
ficiência discreta, fluxo laminar trifásico na anastomose de Glenn 
bilateralmente, e dilatação da raiz da neoaorta com gradiente 
máximo em aorta descendente de 5 mmHg. A anestesia geral 
foi realizada com midazolam (0,1 mg/kg) e cetamina (6 mg/kg) e 
intubação orotraqueal A ventilação foi mantida com baixas frações 
inspiradas de oxigênio (30-40%), ar comprimido e sevoflurano.  
A Sao2 foi mantida durante todo o procedimento em níveis próxi-
mos aos da admissão (78-87%). O procedimento transcorreu sem 
intercorrências. A paciente foi extubada em sala e encaminhada 
à UTI. DISCUSSÃO: A fisiologia totalmente corrigida do ventrículo 
único torna o fluxo pulmonar passivo, e o débito cardíaco total é 
direcionado para a circulação sistêmica. A circulação pulmonar é 
impulsionada pelo retorno venoso sistêmico; portanto, uma baixa 
resistência vascular pulmonar (RVP) é vital para manter adequada 
oxigenação sanguínea, bem como manter a pressão venosa em 
níveis normais. É necessário evitar tudo que aumente a pressão 
na artéria pulmonar, como hipercarbia e hipóxia. Na ventilação 
mecânica, a PEEP é evitada e o uso de baixas pressões inspiratórias 
e de pico são recomendadas.
Referência

Walker SG, Stuth EA. Ventricle physiology: perioperative implications. Semin Pediatr 
Surg. 2004; 13(3):188-202.

723 – Litotripsia extracorpórea (LECO)  
para tratamento de urolitíase em lactente
Autores: Davyd Fonseca Andrade, Dário Humberto de Paiva, Robson 
Pires de Oliveira Filho, Juliane Pires dos Santos, Robson Pires de Oliveira, 
*Nilo Vieira Souza

Instituição: Clínica de Anestesia de Goiânia 

INTRODUÇÃO: A LECO, nessa faixa etária, parece ser eficaz. Por 
ser incomum, temos pouca literatura sobre segurança, eficiência 
e incidência de complicações maiores – como insuficiência renal 
aguda, hemorragias, lesão pulmonar, hemoptise e arritmias – ou 
menores, que atrasam a alta ambulatorial – como vômitos, hematúria 
e dor. A intensidade da onda de choque segura e eficaz do litotridor 
também não está bem estabelecida. RELATO DE CASO: Lactente do 
sexo masculino, 1 ano e 1 mês de vida, 10 kg, com litíase ureteral 
proximal obstrutiva de 3 mm (1.408 HU), com dilatação do sistema 
coletor a montante e litíase calicial inferior de 4 mm (1.380 HU) 
não obstrutiva, ambas à direita. Apresenta-se para realização de 
LECO, tendo sido primeiramente submetido a colocação de duplo 
J há 20 dias. Foi dada atenção especial à proteção contra possível 
complicação pulmonar, com isolamento torácico com plástico-bo-
lha e envolto com compressas para amortecimento das ondas de 
choque, proteção genital contra exposição à radiação e prevenção 
de hipotermia com algodão ortopédico. Foi predefinido consen-
sualmente pela equipe a diminuição da intensidade e quantidade 
das ondas de choque de até 10 kV e número de aplicações de até 
700 disparos, distribuídos entre os dois cálculos, para minimizar os 
riscos. Monitorizado com cardiógrafo, pressão arterial não invasi-
va, capnógrafo e saturação de oxigênio periférico. Optou-se por 
anestesia geral balanceada e intubação orotraqueal. Realizou-se 
indução inalatória, acesso venoso periférico através de Abocath 
24 G e administrou-se fentanila (1 mcg/kg), dipirona (30 mg/kg) 
e ondansetrona (0,15 mg/kg). Manutenção com sevoflurano em 
ventilação assistida, com sistema Baraka, Mapleson A, com fluxo 
de gás fresco de 2 L/min a 50% de oxigênio. Procedimento com 
duração de 30 minutos, sem intercorrências, extubado em plano e 
encaminhado à RPA. Alimentou-se, não apresentou vômitos, irrita-
bilidade ou choro contínuo, não havendo complicações imediatas; 
a alta ambulatorial ocorreu em 60 minutos. Tomografia de controle 
foi realizada após 60 dias, sem sinais de cálculos. A LECO foi efetiva 
e segura na abordagem em questão, mesmo sendo cálculos de 
alta densidade. DISCUSSÃO: O seguimento após o procedimento é 
essencial para monitorar os desfechos e as possíveis complicações 
renais e extrarrenais. A literatura recente não associa a LECO ao 
desenvolvimento de arritmias. A imaturidade renal até os 2 anos 
é um fator de risco adicional ao trauma mecânico, e a proteção 
pulmonar é fundamental pela proximidade renal. 
Referência 
Aldridge RD, Aldridge RC, Aldridge LM. Anesthesia for pediatric lithotripsy. Paediatr 
Anaesth. 2006;16(3):236–41. 

739 – Anestesia em recém-nascido portador 
de cardiopatia congênita (ventrículo único 
tipo esquerdo) para tratamento cirúrgico  
de onfalocele: relato de caso
Autores: Valter Oberdan Borges de Oliveira, 2Joelma Naide do Nascimento, 
Fabricio Dias Antunes, *Mayra Souza Chagas, Daniel Fernandes Viana, 
Lucas Wynne Cabral

Instituição: Universidade Federal de Sergipe

INTRODUÇÃO: As cardiopatias são as malformações mais preva-
lentes e apresentam o maior impacto sobre a morbimortalidade 
entre as anormalidades congênitas. No Brasil, aproximadamente 9 
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a cada 1.000 nascidos vivos apresentam cardiopatias congênitas, 
sendo responsáveis por 6% dos óbitos em menores de 1 ano. Entre 
elas, a dupla via de saída do ventrículo esquerdo (DVSVE) é uma 
anomalia muito rara, ocorrendo em aproximadamente 0,003 a 
0,009 a cada 1.000 nascidos vivos. Nessa malformação, a aorta e a 
artéria pulmonar saem total ou preferencialmente do ventrículo 
esquerdo morfológico, podendo estar associado com ventrículo 
esquerdo único, sendo o outro rudimentar. Este trabalho tem como 
objetivo relatar o caso anestésico cirúrgico de um recém-nascido 
(RN) portador de cardiopatia congênita (ventrículo único tipo es-
querdo) para o tratamento de onfalocele. RELATO DE CASO: RN de 
FCCS, primeiro dia de vida, pré-termo, IG de 37 semanas, peso de 
2.780 g; apresenta malformações, entre elas cardiopatia congê-
nita: ventrículo único com ausência de conexão atrioventricular 
à direita e onfalocele. Será submetido a tratamento cirúrgico de 
onfalocele. RN encontra-se na UTI neonatal, intubado (ventilação 
mecânica, saturando 87%, Fio2 21%), sedado com fentanila em 
BIC, em uso de alprostadil em BIC, gentamicina e ampicilina. Nos 
exames laboratoriais, apresenta gasometria arterial com acidose 
mista e ecocardiograma transtorácico com as seguintes alterações: 
ventrículo único morfologicamente esquerdo, com conexão AV tipo 
dupla via de entrada e conexão VA tipo dupla via de saída, defeito 
de septo AV não balanceado com atresia do componente AV direito. 
Estado físico ASA IV. Foi realizado aquecimento do paciente com 
colchão térmico, já com acessos venosos periféricos em membros 
superiores, monitorização com oximetria de pulso, cardioscopia, 
pressão arterial não invasiva, temperatura axilar; paciente já intu-
bado, indução anestésica com fentanila 10 mcg e cisatracúrio 0,8 
mg. Foi feita manutenção anestésica com sevoflurano (ACA). O RN 
foi mantido em ventilação mecânica controlada por pressão (Sao2 
94%, Fio2 50%). Foi realizado o tratamento cirúrgico da onfalocele 
mais enterectomia e enteroanastomose. O paciente permane-
ceu em uso de alprostadil em BIC e venóclise 6,4 mL/h durante o 
procedimento. O tempo anestésico cirúrgico foi de 120 minutos, 
sem intercorrências. O paciente foi encaminhado novamente para 
internação na UTI neonatal. Quando o paciente se encontra anes-
tesiado, os cuidados em neonatologia devem ser intensificados, e, 
quando essa criança é portadora de cardiopatia, a vigilância tem 
que ser ainda maior.
Referência
Carvalho JB, Ferreira ET, Mendonça GP, et al. Dupla via de saída de ventrículo 
único do tipo esquerdo: uma cardiopatia congênita rara. Rev Patol. Tocantins. 
2017;4(4):26-8.

750 – Delirium do despertar em crianças 
submetidas a procedimentos endoscópicos: 
estudo clínico randomizado comparando 
anestesia com propofol versus anestesia  
com sevoflurano
Autores: Maria José Carvalho Carmona, Priscilla Ferreira Neto Cardoso, 
*Gabriel Bacagini Guedes, Giovanna Pegoraro Bedetti, Ricardo Vieira 
Carlos, Vinícius Caldeira Quintão

Instituição: Hospital das Clínicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Uni-
versidade de São Paulo

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O delirium do despertar é uma com-
plicação da anestesia geral muito comum em crianças. A aneste-
sia inalatória com sevoflurano está fortemente associada a essa 
complicação. Uma das formas de prevenção é a anestesia venosa 
com propofol. O objetivo deste estudo é comparar a incidência 
de delirium do despertar em crianças submetidas a procedimen-
tos endoscópicos sob anestesia com propofol ou anestesia com 
sevoflurano. MÉTODO: Estudo clínico, controlado e randomizado. 
Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da instituição. Após 

consentimento dos pais, crianças com idade entre 1 e 12 anos foram  
incluídas. A anestesia foi induzida por meio de máscara facial com 
sevoflurano em doses crescentes até 8% em todas as crianças. Assim 
que o acesso venoso periférico era puncionado, a criança era ran-
domizada para manutenção com sevoflurano ou manutenção com 
propofol. No despertar, o delirium era avaliado por meio da escala 
Pediatric Anesthesia Emergence Delirium no 1º, 5º, 10º e 15º minuto 
após o despertar. Considerou-se delirium do despertar as crianças 
que apresentaram nota ≥ 10 em qualquer tempo da avaliação. Os 
dados foram avaliados quanto à normalidade utilizando o teste 
de Shapiro-Wilk. As variáveis contínuas foram apresentadas como 
mediana e comparadas por meio do teste de Wilcoxon rank-sum. 
As variáveis categóricas foram apresentadas como proporção e 
comparadas por meio do teste exato de Fisher. O valor de p ≤ 0,05 
foi considerado estatisticamente significativo. RESULTADO: Foram 
incluídas 83 crianças no estudo, sendo 44 do grupo sevoflurano e 
39 do grupo propofol. A mediana da idade foi de 5 anos, sendo 51 
crianças do gênero masculino. Não houve diferença entre os grupos 
com relação à idade e ao gênero. Vinte e três crianças apresentaram 
nota PAED ≥ 10 em pelo menos uma avaliação, sendo 18 no grupo 
sevoflurano e cinco no grupo propofol (41% vs. 12,8%, p = 0,004). 
A soma da nota PAED foi maior no grupo sevoflurano em todos 
os tempos da avaliação, sendo estatisticamente significativa no 
1º minuto (p = 0,014) e no 5º minuto (p = 0,02). Quatro crianças 
tiveram pontuação ≥ 10 no 15º minuto, mas somente uma precisou 
de tratamento para o delirium do despertar com bólus de propofol. 
CONCLUSÃO: A incidência de delirium do despertar foi menor no 
grupo no qual a anestesia foi mantida com propofol em compa-
ração à anestesia mantida com sevoflurano. A indução anestésica 
pode ser feita com sevoflurano para evitar a punção venosa com 
a criança acordada e a manutenção com propofol para diminuir a 
incidência de delirium do despertar.
Referências
Mason KP. Paediatric emergence delirium: a comprehensive review and interpretation 
of the literature. Br J Anaesth. 2017;118(3):335–43. 

Chandler JR, Myers D, Mehta D, et al. Emergence delirium in children, a randomized, 
double-blind trial of total intravenous anesthesia vs sevoflurane. Paediatr Anaesth. 
2012;22(9):918-9.

753 – Delirium do despertar da anestesia 
venosa total após procedimento 
broncoscópico em paciente pediátrico 
Autores: Vinícius Caldeira Quintão, *Gabriel Bacagini Guedes, Paula Mal-
vezzi Messias, Priscilla Ferreira Neto Cardoso, Ricardo Vieira Carlos

Instituição: Hospital das Clínicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Uni-
versidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: O delirium do despertar (DD) é um complexo de 
distúrbios perceptuais e agitação psicomotora que ocorre mais 
comumente em crianças em idade pré-escolar no período pós-
-anestésico imediato. A incidência de DD varia entre 10 e 80% em 
crianças e é percebida como uma situação clínica problemática por 
42% dos anestesiologistas pediátricos. Embora esses eventos sejam 
frequentemente de curta duração, aumentam o risco de autolesão 
e atrasam a alta, exigem pessoal de enfermagem adicional e podem 
aumentar os custos com cuidados médicos, fatores que são motivo 
de preocupação. Fatores fisiológicos, fatores farmacológicos, tipo de 
procedimento, agente anestésico administrado, estímulos dolorosos 
e vários fatores do paciente podem contribuir para o DD e, portanto, 
precisam ser considerados. RELATO DO CASO: Paciente K.A.S.S.,  
9 anos, 35 kg, com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, 
em uso de traqueostomia devido à estenose subglótica, submetido 
à anestesia geral para realização de laringotraqueobroncoscopia 
para dilatação da referida estenose. Após monitorização habitual, 
foi realizada indução anestésica inalatória com sevoflurano via tra-
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queostomia. Após punção de acesso venoso periférico, foi desligado 
o sevoflurano e administrados 30 mcg de fentanila IV. A anestesia 
foi mantida com bólus intermitente de propofol, totalizando 160 
mg. Após realização do procedimento, paciente foi encaminhado à 
recuperação pós-anestésica. Ainda sonolento, apresentou agitação 
neuropsicomotora, comportamento agressivo, perda do acesso 
venoso e quase autodecanulação da traqueostomia. A nota PAED 
(Pediatric Anesthesia Emergence Delirium) no 1º, 5º e 10º minuto após 
o despertar, foi de 20 (pontuação máxima). No 15º minuto após 
extubação, apresentou PAED de 19. Após contenção mecânica, 
optou-se por puncionar novo acesso venoso e administrar 30 mg de 
propofol IV. O paciente acalmou-se e despertou calmamente após 
50 minutos, com pontuação PAED de zero. DISCUSSÃO: Intervenções 
farmacológicas e não farmacológicas têm sido investigadas como 
formas de prevenção de DD em crianças. Os desfechos variáveis 
associados aos medicamentos para a prevenção ou tratamento 
da DD podem refletir a variabilidade nas ferramentas usadas para 
medir a DD, as técnicas anestésicas, o ambiente do despertar, as 
diferenças farmacogenéticas entre as populações estudadas ou 
uma combinação delas. O propofol é mais eficaz na redução do 
risco de DD quando usado como agente único durante todo o ato 
anestésico ou em bólus antes do despertar em comparação à sua 
administração somente durante a indução ou associado ao sevo-
flurano durante a manutenção da anestesia. Apesar de a anestesia 
venosa ser uma forma de prevenção do DD, ele pode ocorrer, como 
no caso relatado, indicando que a fisiopatologia desse evento 
adverso é bem complexa e precisa ser mais estudada.
Referência
Moore AD, Anghelescu DL. Emergence delirium in pediatric anesthesia. Paediatr 
Drugs. 2017;19(1):11-20.

788 – Manejo anestésico para cirurgia de 
Fontan em paciente pediátrico com atresia  
de válvula tricúspide
Autores: *Marcos Guedes Miranda Junior, Diego Munhoz Barrios, Jorge 
Barrios Alarcon, Ladson Soares Mariano, João Fernando de Oliveira So-
brinho, Roberto Assunção Botelho de Olim

Instituição: CET-SBA Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo, SP

INTRODUÇÃO: A síndrome de hipoplasia do ventrículo direito (VD) 
é composta pela ausência ou atresia da válvula tricúspide (AVT), VD 
ou válvula pulmonar. Essencialmente, o coração possui apenas um 
ventrículo. Devido à ausência ou ao hipodesenvolvimento dessas 
estruturas, o sangue venoso sistêmico não atinge adequadamente 
os pulmões para ser oxigenado, a não ser pelo forame oval ou pa-
tência do ducto arterial. A AVT tem incidência de 1 a 3% de todas 
as cardiopatias congênitas. Para um melhor prognóstico em longo 
prazo, o paciente é submetido a diferentes estágios de correções 
cirúrgicas, entre elas, a anastomose cavopulmonar total (ACPT) ou 
cirurgia de Fontan. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
4 anos, 9,6 kg, com diagnóstico de AT tipo IA; realizou cirurgia de 
Blalock-Taussig com 12 dias de vida e cirurgia de Glenn com 1 ano 
e 5 meses, com programação para ACPT. No perioperatório, apre-
sentou crises de cianose com maior frequência. Ecocardiograma 
apresentava anastomose da veia cava superior (VCS) na artéria 
pulmonar (AP) direita com fluxo fásico; CIA de 11 mm com fluxo 
bidirecional; válvula tricúspide e pulmonar com hipoplasia anulo-
valvar importante; VD e tronco pulmonar hipoplásicos. A anestesia 
foi realizada com indução venosa: midazolam 1,5 mg, fentanila 100 
mcg, cetamina 40 mg e rocurônio 10 mg. IOT com cânula 5,0 e ma-
nutenção com sevoflurano 2 a 3%. A circulação extracorpórea (CEC) 
durou 2 horas, e o tempo de anóxia foi de 1 hora e 12 minutos, com 
milrinona 0,75 mcg/kg/min e adrenalina 0,1 mcg/kg/min durante 
saída de CEC. A pressão de átrio direito (AD) demonstrou queda 
importante associada à diminuição da saturação de oxigênio (O2) 

devido a sangramento após saída de CEC, necessitando de repo-
sição volêmica com concentrado de hemácias 200 mL, plaquetas  
200 mL, criopreciptado 100 mL, albumina 40 mL, cristaloides 80 mL 
e redução dos parâmetros ventilatórios. Após melhora hemodinâ-
mica e gasométrica, a paciente foi encaminhada para a UTI com 
milrinona 0,5 mcg/kg/min e adrenalina 0,1 mcg/kg/min. DISCUSSÃO: 
No manejo anestésico, o fluxo sanguíneo pulmonar será definido 
pelo fluxo drenado da VCI e da VCS. A drenagem venosa pulmonar 
não deve estar prejudicada por uma eventual disfunção ventricular 
ou incompetência da válvula atrioventricular. Portanto, na saída de 
CEC é importante a utilização de milrinona, a qual diminui a resis-
tência vascular pulmonar (RVP), além de auxiliar na contratilidade, 
permitindo atingir uma função ventricular adequada e RVP baixa. 
Abordagens que permitam uma extubação mais precoce são válidas, 
pois a ventilação com pressão positiva prejudica o retorno venoso 
e, em consequência, o fluxo pulmonar. A utilização de medidas 
como pressão de AD, índice cardíaco, saturação venosa central de 
O2 e pressão de AP são parâmetros cruciais para guiar a reposição 
volêmica nesses pacientes, como os utilizados neste caso.
Referência
Lake CL, Booker PD. Pediatric cardiac anesthesia. 4th ed. Philadeplphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2004.

794 – Utilização de ventilação oscilatória de 
alta frequência no intraoperatório de correção 
de hérnia diafragmática congênita: relato de 
dois casos
Autores: Bruno Erick Sinedino de Araújo, Christiano Matsui, Fernanda 
Salomão Turazzi Pécora, Fernando Souza Nani, *Ricardo Vieira Carlos, 
Ligia Andrade da Silva Telles Mathias

Instituição: Grupo Santa Joana – Maternidade Pro Matre Paulista

INTRODUÇÃO: A hérnia diafragmática congênita (HDC) é um defeito 
de desenvolvimento do diafragma que ocorre em aproximadamente 
1 a cada 3 mil nascidos vivos. É caracterizado pelo desenvolvi-
mento pulmonar inadequado, ipsilateral e contralateral, além do 
crescimento vascular pulmonar pré-natal anormal. A hipoplasia 
pulmonar e a hipertensão pulmonar são as principais causas de 
mortalidade. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Ambos os pacientes apresen-
tavam diagnóstico pré-natal de HDC. Caso 1: Paciente com 6 dias 
de vida, 2.200 gramas, em uso de milrinona e dobutamina. Foi 
submetido à correção de HDC esquerda, em vigência de ventilação 
oscilatória de alta frequência (VOAF). Não houve instabilidade 
hemodinâmica durante a cirurgia. A saturação de oxigênio (Sao2) 
permaneceu entre 91 e 95%. Caso 2: Paciente com 13 dias de vida, 
1.980 gramas, em uso de milrinona e adrenalina. Foi submetido à 
correção de HDC esquerda, em vigência de VOAF e óxido nítrico. 
Apresentou hipotensão acentuada (inaudível), bradicardia (FC 70 
bpm) e dessaturação (30%) durante redução de conteúdo torácico 
para cavidade abdominal. O episódio foi revertido com bólus de 
adrenalina (10 mcg). A saturação de oxigênio permaneceu entre 
88 e 93%. DISCUSSÃO: Os objetivos atuais do manejo da HDC são 
otimizar a oxigenação e a ventilação, minimizando a lesão pulmo-
nar associada ao ventilador, manter a estabilidade cardiovascular 
para permitir o tratamento cirúrgico e minimizar a mortalidade e 
a morbidade. A VOAF (frequência: 300-3.000/min) promove trocas 
gasosas utilizando volume corrente, que muitas vezes é menor 
que o espaço morto anatômico. Sua alta frequência garante que 
a pressão das vias aéreas apenas oscile em torno de uma pressão 
média constante nas vias aéreas. Tanto a inspiração quanto a ex-
piração são processos ativos. A pressão persistente das vias aéreas 
evita o colapso pulmonar, e as fases expiratória e inspiratória re-
duzem a probabilidade de aprisionamento de gás. A oxigenação 
e a ventilação têm diferentes modos de controle: mudanças na 
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oxigenação são controladas ajustando a pressão média das vias 
aéreas, e mudanças na ventilação são feitas modificando a ampli-
tude das oscilações do pistão, que têm efeito direto na amplitude 
de oscilação da pressão (ΔP). O volume corrente está diretamente 
relacionado à amplitude e inversamente relacionado à frequência. 
O volume corrente se eleva ao aumentar a amplitude de elevação 
e em frequências menores que 10 Hz.
Referência

Morini F, Capolupo I, Van Weteringen W, Reiss I. Ventilation modalities in infants with 
congenital diaphragmatic hernia. Semin Pediatr Surg. 2017;26(3):159-65.

851 – Pressão positiva contínua nas vias 
aéreas durante a indução de anestesia geral 
em pacientes pediátricos: ensaio clínico 
randomizado
Autores: *Thiago Gadelha Batista dos Santos, Raniere Nobre Fonseca, 
Rebeca Gonelli Albanez da Cunha Andrade, Livia B. de Andrade, Jayme 
Marques dos Santos Neto, Flávia Augusta de Orange L. da F. e Silva

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Os pacientes pediátricos são mais pro-
pensos a desenvolver queda dos níveis de saturação da hemoglobina 
durante a indução de anestesia geral, o que pode culminar em compli-
cações graves. Algumas estratégias preventivas podem ser utilizadas 
para se reduzirem as chances da ocorrência de hipoxemia, como o 
uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), minimizan-
do a formação de atelectasia e aumentando a capacidade residual 
funcional. Este trabalho tem como objetivo avaliar a efetividade da 
CPAP em aumentar o tempo de apneia seguro durante a indução 
anestésica. MÉTODO: Ensaio clínico randomizado, fase III, paralelo, 
realizado em hospital universitário, inciado após aprovação no Comitê 
de Ética em Pesquisa. Foram incluídas, no estudo, 68 crianças em idade 
pré-escolar, estado físico I ou II, a serem submetidas a cirurgia eletiva 
sob anestesia geral. Após assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido pelo responsável, os pacientes foram divididos em 
dois grupos: CPAP e controle (34 em cada). As variáveis estudadas: 
tempo entre o início da apneia e a queda da saturação periférica da 
oxiemoglobina (SpO2) a 95% (T1), tempo para recuperação da SpO2 a 
níveis pré-apneia (T2), frequência de queda da SpO2 a 95% e valores 
da SpO2 a cada 10 segundos. Além disso, foi conduzida uma análise de 
sobrevida levando em consideração o tempo até a queda da SpO2 a 
95% e uma curva com a média das SpO2 medida nos intervalos 0-100, 
100-200 e 200-300 segundos. RESULTADO: T1 foi maior no grupo 
CPAP em comparação com o grupo-controle [227,65 + 84,74 s vs. 
133,68 + 70,39 s, p < 0,0001]. Quando avaliados apenas os pacientes 
em que houve queda da SpO2 a 95%, não houve diferença entre os 
grupos quanto ao T2 [38,65 + 49,07 vs. 43,12 + 60,64, p = 0,7945]. A 
análise de sobrevida mostrou que a sobrevivência foi maior no grupo 
CPAP em comparação com o grupo-controle, considerando a queda 
da SpO2 a 95% (teste Log Rank, p = 0,000). Uma frequência maior de 
pacientes no grupo CPAP manteve saturação superior a 95% [17/17 
(50%) vs. 2/32 (5,9%), RR 0,5313, IC 95%: 0,3757-0,7512, p < 0,000)]. 
Os valores de saturação na oximetria de pulso nos intervalos 0-100, 
100-200 e 200-300 segundos foram superiores no grupo CPAP (p = 
0,0004), e os resultados apresentaram diferença significativa quando 
avaliado o T1 para cada grupo (p = 0,0001). CONCLUSÃO: O uso de 
CPAP durante a indução anestésica aumentou as chances de man-
ter a SpO2 mais elevada durante apneia em crianças submetidas a 
anestesia geral para cirurgia eletiva. 
Referência 

Lee JH, Jung H,  Jang YE, Kim EH, Song I,  Kim HS, et al. Manual versus pressure-con-
trolled facemask ventilation during the induction of general anaesthesia in children: 
a prospective randomised controlled study. Paediatr Anaesth. 2019;29(4):331–7.

869 – Anestesia subaracnóidea em prematuro 
extremo com broncodisplasia pulmonar
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de Melo, Felipe de Castro Moraes

Instituição: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 

INTRODUÇÃO: A anestesia regional em prematuros pode reduzir 
o risco de apneia pós-operatória em até 47%. Por esse motivo, 
a raquianestesia têm sido considerada uma opção à anestesia 
geral, principalmente em pacientes com riscos de complicações 
respiratórias no pós-operatório, como é o caso dos portadores de 
broncodisplasia. RELATO DE CASO: Menino, 36 semanas e 4 dias, 
pós-conceptual, 3 kg, portador de persistência de canal arterial 
com repercussão hemodinâmica, com antecedente de sepse 
de foco pulmonar que evoluiu com pneumotórax e hemorragia 
pulmonar durante o primeiro mês de vida. Diagnosticado com 
broncodisplasia pulmonar e, durante o internamento, com hérnia 
inguinal bilateral, sendo, então, programada a herniorrafia ingui-
nal bilateral. Encaminhado da UTI, foi administrado previamente 
EMLA em linha mediana entre L2-S1. Com o paciente posicionado 
em decúbito dorsal, foi realizada venóclise em membro superior 
direito com cateter venoso 24. Monitorizado com cardioscópio, 
pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso. Para reduzir a 
dor e minimizar o sofrimento, foi oferecida por via oral ao paciente 
uma gase embebida de uma solução de glicose a 25%; após, foi 
posicionado em decúbito lateral e realizada punção subaracnóidea 
em L4/L5, com agulha de Quincke 22 G, e administrados 3 mg de 
bupivacaína 0,5% hiperbárica. A raquianestesia teve uma dura-
ção de 60 minutos, havendo a necessidade de complementação 
com anestesia inalatória sob máscara facial com sevoflurano 2% 
por mais 40 minutos. Foram também administradas dipirona 
(30 mg/kg), dexametasona (0,15 mg/kg) e ondansetrona (0,15 
mg/kg); no final da cirurgia, as incisões cirúrgicas foram infiltra-
das com bupivacaína mais adrenalina a fim de diminuir a dor 
pós-operatória. O paciente foi encaminhado à UTI respirando 
espontaneamente e estável hemodinamicamente. Recebeu alta 
da cirurgia pediátrica, permaneceu na UTI para acompanhamento 
de outras comorbidades. DISCUSSÃO: No caso em questão, a 
raquianestesia ofereceu condições seguras, bom relaxamento 
muscular e anestesia cirúrgica; no entanto, como se esperava, 
foi necessário complementação com anestesia inalatória, pois 
o tempo de ação do anestésico local nessa faixa etária é menor 
devido ao volume total do liquor (4 mL/kg) e ao grande volume 
de distribuição dos anestésicos locais, a opção pelo sevoflurano 
se deveu à necessidade de se obter rápida eliminação do fármaco 
e pronto despertar.
Referência
Barros EM, Lavato FH, Latorraca COC, Riera R. Evidências de revisões sistemáticas 
Cochrane sobre anestesia em pediatria. Diagn. tratamento. 2017; 22(1): 39-44.

921 – Anestesia em recém-nascido 
gemelar toraco-onfalópago separado com 
transposição de grandes vasos, CIV, CIA, 
estenose pulmonar valvar e dextrocardia: 
relato de caso
Autores: *Monique Pimenta Siqueira, Lília Micheli Perez, Rodrigo Godi-
nho Souza Dourado Lima, Magnólia Montenegro Matos Granja, Ricardo 
Almeida de Azevedo

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos

INTRODUÇÃO: O planejamento da técnica anestésica em pacientes 
portadores de cardiopatias congênitas e os cuidados per-operatórios 
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exigem conhecimento do status do paciente e da fisiopatologia 
dessas alterações. A dextrocardia é uma assimetria anatômica 
esquerda-direita rara com incidência 1/10.000. Em cerca de 5 a 
10%, associa a transposição dos grandes vasos, na qual pode existir 
concomitante discordância atrioventricular e ventriculoarterial. 
RELATO DE CASO: RN, sexo feminino, 1° gemelar com diagnóstico 
intraútero de gemelaridade toraco-onfalópagos e transposição de 
grandes vasos, CIV, CIA, estenose pulmonar valvar leve, arco aórtico 
à direita e dextrocardia. Nasceu com 37 semanas e 2 dias, Apgar 6 
e 8. Com 22 horas de vida, foi submetida a cirurgia de separação 
de gemelares toraco-onfalópagos com duração de 6 horas. Aos 
21 dias de vida, apresentou hemorragia intracraniana grau III com 
moderada dilatação ventricular; após 9 dias, evoluiu com efeito 
de massa em III ventrículo, sendo indicado colocação de válvula 
externa. RN 2.400 g, RASS −2, IOT em VM acoplada a bolsa com FiO2 
100%, sem uso de drogas vasoativas. Exame físico: FC 145 bpm, FR 
45 irpm, SatO2 95%. Exames complementares: gasometria arterial: 
pH 7,44; pCO2 37; SO2 94%, HCO3 26; lactato 1,5. Na sala de cirurgia 
foi feita Mmpni. Indução anestésica realizada com fentanila (4 mcg/
kg, IV) e sevoflurano 6% + O2 100% e mantida em anestesia geral  
balanceada com sevoflurano 2% e ventilação em modo PCV. O ato 
cirúrgico teve duração de 60 minutos; após o término, a paciente 
retornou à UTI sem intercorrências. DISCUSSÃO: A transposição 
de grandes vasos é uma cardiopatia congênita pouco frequente, 
em geral associada, em 80% dos casos, à comunicação interven-
tricular e, em 57 a 70%, à estenose pulmonar; a dextrocardia in 
situ inversus é muito rara. A história natural dessa cardiopatia 
não é bem definida e depende dos defeitos associados e suas 
repercussões, bem como da capacidade do ventrículo direito 
de preservar sua função. Hornung e cols. demostraram que a 
função do ventrículo sistêmico deteriora com a idade. Loureiro 
ressalta que os cuidados com disfunção contrátil miocárdica, 
hipoxemia, arritmias e isquemias devem ser redobrados no 
ato cirúrgico, sendo presumíveis diante da avaliação prévia do 
status do paciente. CONCLUSÃO: Com o crescente aumento na 
complexidade dos procedimentos em pacientes pediátricos 
cardiopatas, o médico anestesiologista deve estar envolvido no 
cuidado per-operatório. Por se tratar de uma alteração congênita 
rara, a literatura ainda se mostra escassa sobre tal tema; dessa 
forma, a melhor assistência continua sendo um estudo prévio 
individualizado e minucioso, sendo necessário grande conheci-
mento do status pré-operatório desse paciente e da doença de 
base, ciente assim de que a conduta influencia na recuperação 
pós-operatória imediata e tardia.
Referência
Hornung TS, Bernard EJ, Celermajer DS, Jaeggi E, Howman-Giles RB, Chard RB, et al. 
Right ventricular dysfunction in congenitally corrected transposition of the great 
arteries. Am J Cardiol. 1999;84(9):1116–A10.

933 – Bloqueio do plano do eretor da espinha 
para analgesia em criança submetida à 
colostomia: relato de caso
Autores: *Kamila Laurentino Gonçalves, Thiago Gadelha Batista dos 
Santos, Iale Tarcyla Souza Parízio, Sérgio Veloso da Silveira Menezes, Jayme 
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Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP), 
descrito para analgesia torácica quando em nível de T5, envolve 
a injeção de anestésico local em plano paraespinal, profundo ao 
músculo eretor da espinha. Evidências recentes sugerem eficácia em 
prover analgesia abdominal, se realizado em níveis torácicos mais 
baixos – T7-T9. Este relato descreve o caso de paciente pediátrico 
submetido ao bloqueio ESP em nível de T9. RELATO DE CASO: Pa-
ciente do sexo masculino, 2 anos e 5 meses, 12 kg, ASA I, com cons-

tipação intestinal crônica por anomalia anorretal; foi encaminhado 
para confecção de colostomia. Foi realizada indução de anestesia 
geral balanceada com sevoflurano, fentanila (3 mcg/kg), propofol 
(3 mg/kg) e cisatracúrio (0,2 mg/kg), tubo 4,5 sem cuff, mantido 
em ventilação mecânica controlada por pressão, monitorizado. O 
bloqueio ESP foi realizado unilateral à esquerda com o paciente em 
decúbito lateral direito, sob técnica asséptica, guiado por US com 
probe linear de alta frequência posicionado longitudinalmente, 
lateral ao processo espinhoso de T9, identificando dois músculos 
superficiais à imagem hiperecoica do processo transverso a este 
nível: trapézio e eretor da espinha. Após anestesia da pele com 1 mL 
de lidocaína a 1%, puncionou-se com agulha Tuohy 20G, em plano, 
em direção craniocaudal até que a ponta atingisse o plano interfas-
cial entre o eretor da espinha e o processo transverso de T9. Foram 
injetados 10 mL de ropivacaína a 0,3%, observada a hidrodissecção 
e a dispersão linear do anestésico profundo ao eretor da espinha. 
O paciente manteve-se estável no intraoperatório com duração 
de 2 horas, e foi extubado ao término. Na enfermaria, realizou-se 
analgesia com dipirona fixa, 1 g/dia, evoluindo bem, abdome indolor 
no primeiro dia pós-operatório, sem necessidade de resgate com 
opioide. Alta hospitalar no terceiro dia. DISCUSSÃO: O bloqueio 
ESP é uma técnica segura, comparada aos bloqueios paravertebral 
e peridural, sem invasão do neuroeixo; é relativamente simples de 
ser executada, com pontos de referência facilmente vistos à US. 
Traz vantagens como a possibilidade de inserção de cateter para 
analgesia contínua, sendo alternativa eficaz à analgesia peridural, 
evitando eventos adversos relacionados a ela, como punção dural 
acidental, hipotensão, bloqueio motor ou, mais temidos, hematoma 
e abscesso epidurais. Em cadáver fresco, a injeção de 20 mL de fluido 
em nível de T7 estendeu-se até os processos transversos de C7-T2 
cranialmente e L2-L3 caudalmente, consistente com a cobertura 
analgésica observada no caso, que, aliada ao bom controle álgico, 
sugere que esse bloqueio pode ser uma escolha efetiva e segura 
para analgesia abdominal em crianças em casos selecionados. 
Neste relato, o bloqueio ESP foi eficaz em proporcionar analgesia 
abdominal, somática e visceral.
Referência
Restrepo-Garces CE, Chin KJ, Suarez P, Diaz A. Bilateral continuous erector spinae plane 
block contributes to effective postoperative analgesia after major open abdominal 
surgery: a case report. A A Case Rep. 2017;9(11):319–21. 

1017 – Manejo de lactente em ressecção  
de Tumor de Wilms: relato de caso
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Anny Sugisawa, Fábio 
Luis Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço Furigo, *Camilla Corrêa e Castro, 
José Venas Passos Neto

Instituição: CET IPAR – HGI/São Camilo Pompeia

INTRODUÇÃO: O tumor de Wilms (TW) é um tumor renal sólido, 
tem seu pico de incidência entre 2 e 3 anos, representando 5,9% 
de todos os tumores malignos pediátricos. Em geral, é descoberto 
incidentalmente durante exame físico e assintomático, podendo 
evoluir com grande volume abdominal, insuficiência respiratória, 
hematúria e hipertensão secundária. RELATO DE CASO: Menino, 
1 mês e 19 dias de idade, previamente hígido, 3.750 g. A mãe 
havia notado massa abdominal em quadrante superior esquerdo 
do abdome, e procurou atendimento. Durante investigação, foi 
solicitado exame de RM, que evidenciou volumosa lesão expan-
siva renal à esquerda, medindo 8,2 × 7,2 × 6,7 cm, deslocando 
estruturas abdominais adjacentes. Foi indicada laparotomia explo-
radora. Paciente eupneico em ar ambiente, exames laboratoriais 
normais, com acesso venoso periférico 24G em dorso de mão 
direita. Indução com propofol 4 mg/kg, cetamina 1 mg/kg e ro-
curônio 0,6 mg/kg. Intubação orotraqueal com tubo 3,5 com cuff. 
Manutenção com sevoflurano 2,5%, com ventilação com PCV 20, 
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PEEP 3, Fio2 0,4, VT 32 mL, FR 40. Após clampeamento e ressecção 
da massa abdominal, o paciente evoluiu com melhora do padrão 
ventilatório, porém apresenta sinais de choque hipovolêmico, com 
queda de Etco2, palidez cutânea 1+4+, taquicardia e hipotensão 
refratários à reposição de 30 mL/kg de Ringer com lactato aque-
cido. Infusão imediata de 10 mL/kg de concentrado de hemácias 
filtradas e irradiadas, aquecimento de cavidade abdominal com 
SF 0,9% 50 mL, evoluindo com melhora hemodinâmica. Ao fim 
do procedimento, foi realizado bloqueio em quadrado lombar 
esquerdo guiado por US, com infusão de bupivacaína 0,25% 
4 mL. O paciente foi extubado em sala, transportado para UTI 
pediátrica estável hemodinamicamente, eupneico com retorno 
ao leito de UTI. A recuperação pós-operatória transcorreu sem 
intercorrências, e ele recebeu alta hospitalar 5 dias após a cirurgia. 
O resultado anatomopatológico confirmou o diagnóstico de TW. 
DISCUSSÃO: O manejo anestésico nos pacientes pediátricos com 
massa abdominal é complexo e desafiador. O sistema respiratório 
é prejudicado pelo deslocamento cefálico do diafragma, que au-
menta a pressão intratorácica e reduz complacência pulmonar e 
capacidade residual funcional, gerando atelectasia, com prejuízo 
da perfusão pulmonar após anestesia. Quanto ao planejamen-
to anestésico em pacientes com TW, são orientados controle e 
tratamento de sangramento, desequilíbrio hidroeletrolítico e 
acidobásico e do controle álgico no pós-operatório.
Referência
Matinyar N, Saltanov A, Martynov L, et al. Anesthetic management of an infant 
undergoing a radical nephrectomy for wilms tumor resection: a case report. Case 
Rep Anesthesiol. 2015; ID article 487219.

1029 – Pré-medicação com dexmedetomidina 
intranasal em pediatria
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de Oliveira, Mário Macieira Barbosa, Tagner Venas da Costa Trindade, 
Alfredo Guilherme Haack Couto

Instituição: Hospital Alcides Carneiro

INTRODUÇÃO: Cirurgias de adenoamigdalectomias estão entre 
os principais procedimentos invasivos otorrinolaringológicos na 
população pediátrica. A agitação e o delirium no POI são eventos 
desafiadores para o anestesiologista, e intervenções para evitá-los 
devem ser adotadas sempre. A dexmedetomidina está associada 
à menor incidência de delirium pós-operatório. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo masculino, 5 anos, 20 kg, ASA I, a ser submetido 
à amigdalectomia bilateral. Recebeu 30 mcg de dexmedetomidi-
na via intranasal com atomizador 40 minutos antes da indução 
anestésica. Foi admitido na sala de operação sonolento e calmo, 
sendo monitorado com cardioscópio, pressão arterial não inva-
siva e oximetria de pulso. Foi realizada indução inalatória com 
60% N2O + O2 40% e sevoflurano 6 vol%. Foi realizada venóclise 
em membro superior esquerdo com EC 22G. Foram administra-
dos propofol 50 mg, fentanila 50 mcg e cetamina 5 mg IV. Foi 
realizada intubação orotraqueal com TOT 4,5 mm com cuff, e 
bloqueio do nervo glossofaríngeo com 12 mg de bupivacaína 
0,5% com adrenalina 1:100.000. A manutenção da anestesia foi 
realizada com óxido nitroso (60%) e sevoflurano 1,5 vol%. O pa-
ciente permaneceu estável e não ocorreram intercorrências. Ele 
recebeu 1 g de dipirona IV. O procedimento durou 45 minutos, 
e o paciente foi extubado após despertar tranquilo e sem dor. 
DISCUSSÃO: Existem vários fatores relacionados ao delirium e à 
agitação no POI. Destacam-se o rápido retorno da consciência em 
ambiente barulhento e não familiar, dor pós-operatória, estresse 
na indução, hipoxemia, obstrução de vias aéreas, duração da 
anestesia, temperamento pregresso da criança, técnica anestésica 
e uso de medicações pré-anestésicas. O uso da dexmedetomidina 
em pediatria desperta interesse por seu efeito sedativo e perfil 

farmacocinético, além de estar associado à menor depressão 
respiratória, à redução do uso de opioides e à menor taxa de 
alteração da cognição. Outra vantagem é que diferentes vias de 
administração podem ser utilizadas, destacando-se a via intranasal, 
que é indolor e ricamente vascularizada. A biodisponibilidade da 
dexmedetomidina intranasal é semelhante à intravenosa, podendo 
ser utilizada para ansiólise pré-operatória ou como fármaco único 
para sedação antes de procedimentos diagnósticos, terapêuticos 
e exames de imagem. Apresenta altas taxas de sucesso e poucos 
efeitos colaterais. A dose sugerida na literatura varia de 1,0 a 2,5 
mcg/kg e, ao contrário do midazolam, não irrita a mucosa nasal. 
Logo,a dexmedetomidina intranasal pode ser considerada uma 
boa estratégia de medicação pré-anestésica, segura e eficaz na 
prevenção do delirium e da agitação ao despertar.
Referência
Hiwarkar S, Kshirsagar R, Singh V, Patankar A, Chandan S, Rathod M, Mohite A. 
Comparative evaluation of the intranasal spray formulation of midazolam and dex-
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1097 – Jejum prolongado em pacientes 
pediátricos
Autores: Vera Azevedo, Pablo Americo Silva Lima, Ricardo Euzebio Junior, 
*Joelma Naide do Nascimento, Wesley Gonçalves Nascimento Pereira, Julio 
Cezar Mendes Brandão 

Instituição: Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Medicina, 
Disciplina de Anestesiologia

INTRODUÇÃO: O objetivo do jejum pré-operatório é a prevenção da 
broncoaspiração durante a indução e a manutenção da anestesia. 
O jejum prolongado para cirurgias implica queixas que incluem 
fraqueza, sede, fome e ansiedade, além de riscos de desequilíbrio 
hidroeletrolítico, metabólico e também nutricional. Nos pacientes 
internados, o efeito deletério do jejum prolongado é ainda maior. 
A evidência dos efeitos negativos do jejum prolongado que ocorre 
apesar da implementação das diretrizes atuais é, muitas vezes, 
deixada de lado. Muitas vezes, os pacientes pediátricos são man-
tidos com regras de jejum até mesmo proscritas para pacientes 
adultos, o que pode resultar em maiores índices de complicações 
perioperatórias. OBJETIVO: Analisar o jejum pré-operatório de 
pacientes pediátricos submetidos a procedimentos cirúrgicos 
eletivos em um hospital universitário. MÉTODO: Após aprovação 
pela comissão de ética, foram coletados os dados. Trata-se de um 
estudo transversal, no qual foram analisadas variáveis demográ-
ficas, além da coleta dos horários de início do jejum para sólidos 
e líquidos, do término do jejum, tempo de cirurgia e anestesia. 
RESULTADO: Participaram do estudo 34 pacientes, sendo 19 do 
sexo feminino e 15 do sexo masculino, com idades variando entre 
0 e 12 anos. Dos 34 pacientes, 26 foram classificados como ASA 
I e 7 como ASA II. Encontrou-se uma proporção muito elevada 
de pacientes com tempo de jejum prolongado para a realização 
de procedimentos cirúrgicos pediátricos eletivos, sendo aproxi-
madamente 11 horas e 48 minutos o tempo médio de jejum, 11 
horas e 15 minutos de mediana (DP = 0,144). CONCLUSÃO: De 
forma alarmante, evidenciamos que o tempo médio de jejum 
neste estudo foi bastante prolongado, muito além do preconi-
zado pelas atuais diretrizes, inclusive se for comparado com o 
tempo médio de jejum para adultos. Há várias diretrizes recentes 
e estudos com bom nível de evidência nos quais os pacientes 
pediátricos receberam líquidos claros e sem resíduos menos de 2 
horas antes da indução da anestesia, e não houve índices maiores 
de broncoaspiração, além de trazer mais conforto para o paciente 
e menores índices de desidratação perioperatória. Percebemos 
a importância da adequação da rotina relacionada ao jejum em 
diversos centros onde se realizam cirurgias pediátricas, visando 
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ao jejum com tempo adequado para essas cirurgias e à prevenção 
das complicações associadas ao jejum prolongado, incluindo 
desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e acidosbásicos, além 
da importância da conscientização das equipes de saúde para 
seguir os protocolos de jejum adequados e previstos na literatura 
para o paciente pediátrico.
Referências
Aguilar JE. Prolonged preoperative fasting in elective surgical patients: why should 
we reduce it? Nutr Clin Pract. 2014;29(1):22-8.

Andersson H, Schmitz A, Frykholm P. Preoperative fasting guidelines in pediatric 
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1141 – Eficácia de método não farmacológico 
para o controle da ansiedade em crianças 
submetidas a cirurgias urológicas: séries de 
casos
Autores: Josefa Dantas de Aguiar, Ivandete Coelho Pereira, *Samir Solart 
Cavalcanti, José Eduardo Martins Adorno, João Garcia, Mirlane Guimarães 
de Melo Cardoso

Instituição: Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do 
Amazonas/CET do Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas, Manaus, 
AM, Brasil

INTRODUÇÃO: Procedimentos cirúrgicos mínimos ou complexos 
podem representar eventos ameaçadores e causar considerável 
ansiedade em pacientes pediátricos, especialmente se estes dis-
põem de habilidade reduzida para entender a situação e os proce-
dimentos médicos. Eles podem manifestar seus temores por meio 
de verbalização de choro, gritos, resistência ou recusa de cuidados 
médicos como o acesso IV, adentrar na sala de cirurgia, aceitar a 
máscara facial durante a indução anestésica e ao despertar, arrancar 
o acesso IV por associá-lo à dor/ameaça e ao desconhecido. Sendo 
assim, nosso objetivo foi avaliar a eficácia de intervenção não far-
macológica por meio de distração no controle dessa ansiedade em 
crianças submetidas a cirurgias urológicas. DESCRIÇÃO DE SÉRIE 
DE CASOS: Estudo de abordagem qualitativa, descritivo, com de-
lineamento transversal de série de casos, cujos responsáveis leram 
e assinaram o TCLE, no qual foi avaliada a eficácia de intervenção 
não farmacológica por meio de distração na redução de ansiedade 
de 10 crianças com idade entre 2 e 7 anos submetidas a cirurgias 
urológicas (postectomia, hipospadia, hidrocele e orquidopexia) 
com duração média de tempo anestésico-cirúrgico de 40 a 120 
minutos. Durante avaliação pré-anestésica em consultório, es-
sas crianças foram inseridas em atividade lúdica com brinquedos 
do Homem-Aranha, que foram entregues também na admissão 
ao centro cirúrgico no dia da cirurgia, permanecendo com eles 
nos momentos de indução anestésica e de despertar da aneste-
sia. A ansiedade foi mensurada por meio da Escala de Ansiedade 
Pré-Operatória de Yale modificada (EAPY-m), em que as crianças 
se apresentaram sem ansiedade com escores mais elevados nos 
domínios da vocalização e interação com familiares. DISCUSSÃO: 
Para abolir ou minimizar a ansiedade gerada em crianças pelo ato 
anestésico-cirúrgico, tem-se utilizado uma série de alternativas não 
farmacolólgicas com resultados ainda controversos. Nesta série de 
casos, a intervenção não farmacológica utilizada mostrou eficácia 
na redução da ansiedade em todas as crianças submetidas aos 
procedimentos cirúrgicos.
Referências
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1162 – Anestesia para decorticação 
pulmonar em criança com derrame pleural 
parapneumônico complicado: relato de caso
Autores: Daniela Linhares, Antônio Rodrigues de Pontes Neto, Bruno Farah 
Alvarenga, *Tatiane Linhares

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Franca

INTRODUÇÃO: O derrame pleural parapneumônico (DPP) ocorre 
quando associado à pneumonia. Cerca de 40% das crianças com 
pneumonia apresentam derrame pleural, e cerca de 10% deles 
necessitarão de drenagem cirúrgica. O DPP pode ser classificado 
em não complicado e complicado, quando apresenta germes e/
ou pus na bacterioscopia ou cultura, comportando-se como em-
piema com tendência a loculações, restrição pulmonar e aumento 
da morbimortalidade. Com três fases de evoluções progressivas, o 
DPP complicado tem a fase aguda ou exsudativa, fase fibrinopuru-
lenta e fase organizada. RELATO DE CASO: Paciente G.S.P., 2 anos, 
11 kg. Após tratamento com diversos ciclos de antibiótico para 
pneumonia, foi encaminhada para o centro cirúrgico em uso de 
cateter de O2 a 2 L/min. Foi diagnosticada com DPPC em fase fi-
brinopurulenta, com septações que impediam a expansibilidade 
pulmonar à esquerda. Foi submetida à decorticação pulmonar sob 
anestesia geral balanceada, induzida com 45 mcg de fentanila,  
7 mg de rocurônio e 50 mg de propofol, mantida com sevoflurano a  
1,5 CAM. Tentou-se acoplar à VM em ventilador microprocessado, 
em modo controlado por pressão, porém sem sucesso em manter 
VC adequado. Optou-se por ventilação manual em sistema Maple-
son D. Após boa parte da decorticação e da liberação do pulmão já 
realizadas, a VM foi possível. Sem outras intercorrências. DISCUSSÃO: 
A estratégia ventilatória em anestesia pediátrica varia em função do 
procedimento, dos recursos tecnológicos e das características de 
cada paciente. A VM em anestesia de pacientes com doenças que 
alterem a mecânica pulmonar devem levar em conta a redução e 
a distribuição heterogênea da ventilação, com vistas à prevenção 
de volutrauma e atelectrauma, resultantes da lesão pulmonar 
associada ao ventilador. A clínica do derrame parapneumônico é 
indistinguível da pneumonia associada, cursando geralmente com 
febre, taquicardia, taquidispneia, tosse produtiva e dor pleurítica. 
Ao exame, percebe-se redução do murmúrio vesicular e macicez à 
percussão do hemitórax envolvido. O diagnóstico é feito frequen-
temente por radiografia de tórax. A US é o melhor exame para 
diagnóstico de líquido pleural e da presença de fibrina. A TC é mais 
utilizada para avaliar complicações. O tratamento do DPPC é sempre 
cirúrgico, a depender de que estágio se encontra o DPPC, podendo 
requerer desde uma drenagem fechada até uma toracotomia com 
pleurostomia. Após a cirurgia, mantém-se a antibioticoterapia, e o 
prognóstico geralmente é bom.
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1201 – Sulfato de magnésio como adjuvante na 
infiltração peritonsilar para analgesia e controle 
de morbidade em adenoamigdalectomia em 
crianças: relato de caso
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INTRODUÇÃO: Dor no pós-operatório de adenoamigdalectomia em 
crianças é um dos desafios ao anestesiologista, além da agitação 
pós-operatória devido ao uso de anestésicos inalatórios. O uso 
do sulfato de magnésio como um antagonista do receptor NMDA 
influencia na percepção e na duração da dor; seu uso de forma 
local e sistêmica tem sido cada vez mais estudado. Após estudos 
realizados em adultos, surgiram hipóteses de que o sulfato de 
magnésio poderia ter ação no controle da dor, da agitação e do 
laringoespasmo em pacientes pediátricos. RELATO DE CASO: Ade-
noamigdalectomia em paciente de 8 anos, sexo feminino, 40 kg, 
ASA I. Foi feita indução inalatória com sevoflurano a 8%, e venóclise 
em membro superior esquerdo, com cateter tipo jelco 22. Indução 
anestésica com fentanila 40 mcg, lidocaína 40 mg e propofol 120 
mg, seguida de intubação orotraqueal com tubo 5,5 com cuff. Foi 
realizada infiltração peritonsilar com ropivacaína 1% + sulfato de 
magnésio 150 mg. Foram administrados sulfato de magnésio 1,2 g, 
cetamina 8 mg e clonidina 40 mcg IV, além de dexametasona 6 mg. 
Manutenção com sevoflurano 1,5%. No período perioperatório, não 
foram evidenciadas taquicardia ou hipertensão. Ao fim da cirurgia, 
foram administradas dipirona 2 g e ondansetrona 6 mg. Ao acordar 
da anestesia, a paciente não apresentou bucking, laringoespasmo, 
agitação ou dor. Foi levada para a RPA, onde ficou em observação 
por 15 minutos e, então, foi encaminhada à enfermaria com EVA 0. 
DISCUSSÃO: Estudos demonstram que a efetividade do sulfato de 
magnésio sistêmico é de 30 minutos, enquanto, quando feito na 
infiltração local, tem seu efeito prolongado por até 24 horas. Isso 
ocorre devido ao seu efeito ao redor dos nervos tonsilares, o qual 
bloqueia os canais de cálcio, interrompe a secreção de substâncias 
pelos neurotransmissores na fenda sináptica e potencializa o efeito 
do anestésico local. Apesar de ainda não estarem completamen-
te elucidados, os seus efeitos anticonvulsivantes podem inibir a 
agitação pós-anestesia inalatória. O sulfato de magnésio inibe a 
contração muscular, diminuindo a secreção de acetilcolina pelas 
terminações nervosas e diminuindo a frequência de laringoespas-
mo. CONCLUSÃO: A utilização do sulfato de magnésio local como 
adjuvante, realizado para adenoamigdalectomia, pode diminuir a 
dor no pós-operatório, assim como agitação e laringoespasmo. A 
administração simultânea de sulfato de magnésio local e sistêmico 
mostra maior efeito do que quando utilizado de forma isolada. Seu 
uso tem-se mostrado eficiente tanto para manejo intraoperatório 
como para uma melhor recuperação dos pacientes pediátricos 
pós-cirúrgicos, e novos estudos devem ser encorajados.
Referência
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ANESTESIA EM PROCEDIMENTOS 
GINECOLÓGICOS

187 – Síndrome compartimental bilateral 
de membros inferiores após procedimento 
cirúrgico prolongado em posição de litotomia: 
relato de caso
Autores: Esther Alessandra Rocha, André Bohomol Velhote, Karen Bucci 
Batista, *Vanessa Xavier de Oliveira Reis, Felipe Henrique de Oliveira, José 
Carlos Canga

Instituição: Faculdade de Medicina do ABC

INTRODUÇÃO: É importante que os profissionais de saúde conheçam 
as consequências fisiológicas e patológicas do posicionamento do 

paciente para evitar sequelas. Em cirurgias ginecológicas, é comum 
a posição de litotomia e a síndrome compartimental de membros 
inferiores é uma complicação rara associada a ela. Aqui apresen-
tamos uma paciente submetida a cirurgia em posição de litotomia 
que evoluiu com síndrome compartimental de membros inferiores. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 35 anos, 75 kg, sem 
comorbidades, submetida a cirurgia eletiva videolaparoscópica para 
exérese de focos uterinos de endometriose e retossigmoidectomia. 
Feito bloqueio peridural em T12-L1 com bupivacaína 0,25% (30 mL), 
morfina (2 mg) e clonidina (150 mcg) e indução de anestesia geral 
com propofol (130 mg), fentanila (150 mcg) e atracúrio (50 mg). 
Realizada IOT e manutenção com sevofluorano a 2% em ventilação 
mecânica. Posicionamento em litotomia com suportes rígidos 
associados à lençóis. O procedimento teve duração de 8 horas e 
45 minutos sem instabilidade hemodinâmica. Paciente extubada e 
encaminhada para recuperação anestésica, sem queixas. No 1° PO, 
referiu dor intensa nas panturrilhas. Realizado ecodoppler venoso 
profundo dos membros inferiores, foi descartada a hipótese de TVP 
e indicada fasciotomia descompressiva de urgência pela equipe 
de cirurgia vascular. A paciente foi submetida a inúmeras reabor-
dagens cirúrgicas, sendo acompanhada pela equipe de dor e de 
cirurgia plástica do serviço, evoluindo com quadro álgico de difícil 
controle e internação total de 1 mês. Não houve sequela motora 
e neurológica. DISCUSSÃO: A síndrome compartimental ocorre 
quando o aumento de pressão em um compartimento compromete 
a circulação e a função dos tecidos dentro dele. A litotomia é uma 
posição cirúrgica associada a síndrome compartimental aguda de 
membros inferiores, e outros fatores de risco incluem alto IMC, 
perda de sangue, doença vascular periférica, hipotensão e débito 
cardíaco reduzido.1,2 Em litotomia, as pressões compartimentais da 
perna aumentam ao longo do tempo e, caso a cirurgia se esten-
da por mais de 2 a 3 horas, as pernas devem ser periodicamente 
abaixadas ao nível do corpo.2 Outras medidas preventivas incluem 
limitar a abertura e a elevação de membros até um ângulo de 90° 
e o uso de suportes acolchoados que imobilizem o membro sem 
comprimir a panturrilha ou a fossa poplítea.1 O posicionamento 
correto dos pacientes na sala de cirurgia é essencial, e o diagnóstico 
tardio dessa complicação pode levar a necrose muscular com risco 
de disfunção debilitante do membro e amputação. Assim, medidas 
de prevenção, diagnóstico e intervenção cirúrgica precoces são 
primordiais para mitigar essa grave complicação pós-operatória.
Referências
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ANESTESIA EM TRANSPLANTES

27 – Efeitos da solução de plasma Lyte e NaCl 
a 0,9% na função renal pós-transplante de rim 
de cadáver: ensaio clínico randomizado
Autores: Norma Sueli Pinheiro Modolo, Leandro Gobbo Braz, Luis Gustavo 
Modelli de Andrade, *Cindy Midori Uchida Ogawa, Lucas Esteves Dohler, 
Paulo do Nascimento Júnior

Instituição: Departamento de Anestesiologia, Faculdade de Medicina de 
Botucatu, UNESP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: É conhecida a repercussão no balanço 
acidobásico e eletrolítico do uso de diferentes tipos de cristaloi-
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des administrados ao paciente durante o transplante renal, mas 
sua influência na incidência de retardo da função do enxerto nos 
transplantes de doadores cadáveres não foi reportada. Entende-se, 
por retardo da função do enxerto, a necessidade de diálise em até 
7 dias após o transplante de rim.1 O objetivo do estudo foi verificar 
a influência de duas soluções cristaloides sobre a incidência de 
retardo da função do enxerto em pacientes transplantados de rim 
de doadores cadáveres. MÉTODO: Selecionamos 104 pacientes, 
que foram submetidos ao transplante renal com enxerto de doa-
dor cadáver. Os pacientes foram alocados aleatoriamente em dois 
grupos (1:1), que se diferenciaram pelo tipo de solução emprega-
da para reposição volêmica intraoperatória, seguindo o mesmo 
protocolo para administração: solução de plasma Lyte (solução 
cristaloide balanceada, tamponada com acetato e gluconato, pH 
= 7,40, osmolaridade = 294 mOsmol/L) ou solução de NaCl a 0,9% 
(pH = 4,5-7,0, osmolaridade = 308 mOsmol/L). O desfecho primário 
foi a incidência de retardo da função do enxerto. Os desfechos se-
cundários foram o tempo para realização da primeira diálise após 
o transplante, o tempo de permanência em retardo da função do 
enxerto (tempo decorrido até a última diálise após o transplante), 
o número de sessões de diálise após o transplante e o tempo de 
internação após o transplante. RESULTADO: Os grupos foram ho-
mogêneos quanto às características demográficas. Dois pacientes 
do grupo plasma Lyte e um do grupo NaCl a 0,9% morreram no 
período pós-operatório e não foram incluídos na análise. O tempo 
de isquemia fria do enxerto, representado pela média (DP) foi 23 
(4) e 23 (7) horas, com p = 0,826, nos grupos plasma Lyte e NaCl 
0,9%, respectivamente.

Desfechos
Plasma Lyte  
(n = 50)

NaCl 0,9% 
(n = 51) Valor de p

Retardo da função do enxerto 
(número de pacientes)

30 [60,0  
(46,2-72,4)]

38 [74,5  
(61,1-84,4)]

0,140

Primeira diálise após o trans-
plante (dias)

3 (2-4) 2 (2-3) 0,292

Tempo de permanência em 
retardo da função do enxerto 
(dias)

6 (5-10) 7 (5-10) 0,433

Número de sessões de diálise 
após o transplante

3 (2-4) 3 (2-4) 0,719

Tempo de internação após o 
transplante (dias)

13 (9-17) 17 (11-21) 0,618

CONCLUSÃO: Em pacientes transplantados com rim de cadáver com 
elevado tempo de isquemia fria, a incidência de retardo da função 
do enxerto não sofre influência da solução empregada para a re-
posição volêmica intraoperatória, com plasma Lyte ou NaCl a 0,9%.
Referência
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208 – Uso de novos biomarcadores no 
diagnóstico precoce de lesão renal aguda  
pós-transplante hepático
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Trajano de Lima Filho, Luciana Chaves de Morais, Tayalles Tavares Leite, 
André Lavor Alves
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Cantídio

A lesão renal aguda (LRA) é uma complicação comum pós-trans-
plante hepático. Os marcadores clínicos para seu diagnóstico são 

muito limitados, o que intensifica a busca por biomarcadores mais 
específicos para sua detecção precoce. Foram utilizados no estudo 
o NGAL, biomarcador tubular renal, e o syndecan-1, biomarca-
dor endotelial. O objetivo era avaliar a correlação entre detecção 
precoce de NGAL e syndecan-1 e LRA nos pacientes submetidos 
a transplante hepático, além da capacidade de ambos em predi-
zer LRA antes da alteração da creatinina. Trata-se de um estudo 
de coorte prospectivo realizado no Hospital Universitário Walter 
Cantídio e no Hospital São Carlos com pacientes que realizaram 
transplante hepático em 2016. Foram coletados dados clínicos e 
epidemiológicos, além de amostras séricas seriadas (T1: indução 
da anestesia; T2: fase anepática; T3: 2 horas pós-reperfusão) para 
análise dos biomarcadores NGAL e syndecan-1. Foram incluídos 
no estudo 46 pacientes, com média de idade de 54 anos, sendo 
60% do sexo masculino. Foi observada LRA em 24 casos (61,5%) 
nos primeiros 7 dias de internação. A análise comparativa dos bio-
marcadores nos primeiros 7 dias pós-transplante entre os grupos 
sem e com LRA evidenciou que uma medida única do syndecan-1 
2 horas pós-reperfusão correlacionou-se com a ocorrência de LRA 
(p < 0,001). Nenhum valor isolado do NGAL correlacionou-se com 
ocorrência de LRA no respectivo estudo, embora a relação T3/T2 
teve relação com a ocorrência de LRA 7 dias pós-transplante hepá-
tico. Pode-se concluir que os biomarcadores NGAL e syndecan-1 
podem predizer a ocorrência de LRA nos pacientes submetidos a 
transplante hepático antes da alteração da creatinina.
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269 – Acidente vascular encefálico no 
perioperatório de transplante cardíaco
Autores: Karen Cristina Coimbra Ishii,  Alexandre Mio Pós, *Barbara Lorena 
Silva de Souza, Osias de Magalhães, Wendhell Barros de Melo, Walkiria 
Wingester Vilas Boas

Instituição: Hospital da Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais

INTRODUÇÃO: Complicações neurológicas representam significativa 
causa de morbimortalidade em cirurgias cardíacas. Eventos cerebro-
vasculares isquêmicos no intraoperatório podem ser resultado de 
embolismos ou instabilidades hemodinâmicas, sendo importante 
seu diagnóstico precoce. RELATO DE CASO: Homem, 55 anos, 79kg, 
com miocardiopatia dilatada chagásica e isquêmica, fração de eje-
ção de 30%, hipertenso, diabético e dislipidêmico com proposta 
de transplante cardíaco. Paciente monitorizado com cardioscopia, 
oximetria, pressão arterial invasiva, pressão venosa central e monitor 
de eletrencefalograma processado (PSI, do inglês patient state index). 
Indução anestésica sem intercorrências com propofol alvo controla-
do 3 mcg/mL, remifentanila 0,2 mcg/kg/min e 50 mg de rocurônio. 
Manutenção da anestesia venosa com propofol e remifentanila 
alvo controlado guiado a partir da monitorização cerebral. Durante 
a realização da circulação extracorpórea (CEC), a monitorização 
demonstrou subitamente taxas de supressão elevadas acima de 
90, não justificáveis por nenhuma alteração dos níveis anestési-
cos. Sem intercorrências no restante do procedimento cirúrgico. 
Sangramento habitual, sem necessidade de hemoderivados. Ao 
término do procedimento, foi administrada dobutamina 10 mcg/
kg/min. Foi extubado em sala; constatou-se hemiplegia à esquerda. 
Foi encaminhado para a UTI e realizada propedêutica. A angio-RM 
demonstrou restrição verdadeira em território de artéria cerebral 
média ramo M4, sugerindo provável embolismo nesse sub-ramo, 
e foi realizado tratamento clínico precoce. O paciente evoluiu com 
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regressão progressiva dos déficits, sem sequelas importantes em 
longo prazo. DISCUSSÃO: Os AVEs podem ocorrer no perioperatório 
de cirurgias cardíacas, sendo mais frequente a ocorrência durante 
a CEC. A incidência de déficits neurológicos clínicos é de 1 a 5% 
após CEC. O índice do estado do paciente é um índice baseado no 
EEG para avaliação do nível de consciência por meio de uma escala 
de 0 a 100. Apresenta, ainda, outras informações, como a taxa de 
supressão. Existem relatos na literatura em que isquemias e sinais 
de hipoperfusão cerebral foram detectados no intraoperatório, com 
uso de monitorização bispectral, que apresentou taxas de supressão 
elevadas semelhantes à do caso apresentado. A suspeita de eventos 
cerebrais isquêmicos no intraoperatório favorece o diagnóstico e 
a propedêutica precoce, o que pode levar a melhores desfechos.
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284 – Síndrome serotoninérgica como 
diagnóstico diferencial de hipertermia 
maligna no transplante cardíaco
Autores: Maria Eduarda Becho Arger Marchetti, Walkiria Wingester Vilas 
Boas, Osias de Magalhães, Maize Cordeiro de Melo, Amanda Mattos Rocha, 
*Camila Biazussi Damasceno

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: A síndrome serotoninérgica (SS) é potencialmente 
fatal, associada ao aumento da atividade serotoninérgica no siste-
ma nervoso central. Ela pode ocorrer com o uso de determinadas 
medicações ou por interações inadvertidas entre fármacos. Suas 
manifestações incluem alterações no estado mental, hipertonia 
muscular, hipertermia e clônus. Pode ser confundida com a hiper-
termia maligna (HM), retardando o tratamento adequado. RELATO 
DE CASO: Homem, 38 anos, diagnóstico de miocardiopatia dilatada 
idiopática há 20 anos, fibrilação atrial paroxística de alta resposta 
com má adesão ao tratamento. EcoTT evidenciou FEVE 20% e 
PSAP 52 mmHg. Foi admitido em bloco cirúrgico para realização 
de transplante cardíaco, instável hemodinamicamente e em uso 
de balão intra-aórtico (BIA) 1:1. Indução anestésica com fentanila 3 
mcg/kg, rocurônio 0,6 mg/kg e etomidato 0,2 mg/kg; observou-se 
mioclonia excessiva após este último. Manutenção com sevoflurano 
1 CAM fora de CEC. Durante a CEC, foram administrados rocurônio, 
midazolam, fentanila e cetamina. Evoluiu com sangramento aumen-
tado após saída de CEC; foi necessária transfusão de 4 concentrados 
de hemácias, 7 unidades de crioprecipitado e 1 pool de plaquetas. 
Foi encaminhado à UTI em uso de dobutamina 20 mcg/kg/min e 
noradrenalina 0,49 mcg/kg/min, e optou-se por manutenção do BIA. 
Na UTI, iniciou-se sedação com fentanila e midazolam em infusão 
contínua; foi administrado azul de metileno por possível choque 
vasoplégico. Após 6 horas, o paciente evoluiu com hipertermia 
(temperatura máxima 39,9 °C), acidose, mioclonias, nistagmo, Paco2 
e CK máxima de 52 mmHg e 530, respectivamente. Diante da sus-
peita de HM, foram iniciados dantroleno e medidas de otimização 
da ventilação e redução de temperatura. Paciente não evoluiu 
com melhora, mantendo hipertermia, mioclonias e instabilidade 
hemodinâmica grave. Foi a óbito em menos de 12 horas após 
admissão em UTI. DISCUSSÃO: A HM pode ter sua apresentação 
clínica retardada em pacientes pós-CEC, e tende a manifestar-se 
com hipertermia, hipercarbia que não cede após ajuste dos parâ-
metros ventilatórios e hipercalemia significativa. No caso relatado, 
temos ausência de hipercalemia significativa, temperatura inferior 
a 40 °C, aumento discreto do ETco2, que respondeu a medidas 
ventilatórias, e ausência de resposta ao uso de dantroleno, o que 

leva ao questionamento do diagnóstico inicial de HM. Além disso, 
o uso simultâneo de fentanila e azul de metileno é uma associação 
de medicamentos possível na SS. Sua abordagem consiste na des-
continuação de todos os agentes serotoninérgicos, sedação com 
benzodiazepínicos, administração de antagonistas da serotonina 
e cuidados de suporte intensivo. Essas medidas poderiam ter sido 
instituídas precocemente no caso relatado, alterando o desfecho.
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392 – Transplante hepático em Goiás: desafios 
e perspectivas sob o olhar do anestesiologista
Autores: *Roberta Martins Carlos Alves, Heryka Fernanda Silva Barbosa, 
José Fernando Bastos Folgosi, Magda Maria Matheus, Edson Lemes 
Sardinha

Instituição: Hospital Geral de Goiânia

INTRODUÇÃO: Após trabalho experimental e pioneiro em cães, o 
primeiro transplante hepático foi realizado nos Estados Unidos, 
em 1963, por Thomas Starzl, em uma criança de 3 anos, mas sem 
sucesso. Vinte e dois anos mais tarde, o Dr. Silvano Raia realizou esse 
procedimento de forma satisfatória no Hospital das Clínicas de São 
Paulo. A instalação de um serviço bem-delineado de transplante 
hepático, que atenda à demanda da população e esteja alinhado 
ao sucesso cirúrgico, requer estratégias humanas, logísticas e or-
çamentárias grandiosas. Porém, essa realidade está distante de 
municípios interioranos, dada  disparidade geográfica e econômica 
brasileira. A implantação do Serviço de Transplante Hepático em 
Goiás, em 2018, representa um avanço na assistência à saúde da 
população, bem como favorece o aprimoramento dos profissionais 
de saúde. O manejo anestésico apresenta papel crucial no desfecho 
perioperatório desses pacientes, uma vez que esse público apre-
senta maiores alterações hemodinâmicas, que requerem condutas 
assertivas adotadas pelo anestesiologista. Este artigo destaca o 
relato de 6 pacientes atendidos pelo serviço, desde sua implan-
tação, bem como o manejo anestésico adotado e seus principais 
desafios. No período descrito, 6 pacientes foram submetidos ao 
transplante de fígado com doador cadáver. A cirrose hepática por 
etanol constituiu a indicação mais frequente no serviço (50%).  
A condição hepática pré-operatória foi avaliada pelos critérios de 
Child-Pugh. A infusão contínua de BNM foi mantida durante todo 
o ato cirúrgico, bem como a infusão de remifentanila. A hidratação 
IV foi realizada com plasma Lyte, e adicionou-se albumina a 5% na 
solução. A monitorização da coagulação foi realizada de maneira 
sistemática, respeitando-se as particularidades de cada tempo 
cirúrgico (fase da hepatectomia, fase anhepática, fase de reperfusão 
e fase de pós-reperfusão), por meio de tromboelastograma. Houve 
1 caso de rejeição aguda, com necessidade de retransplante. Nessa 
mesma amostra, foi registrado 1 óbito. A implantação do Serviço 
de Transplante Hepático apresenta altos custos em saúde e está 
condicionada à estruturação de uma equipe multidisciplinar. O 
serviço foi inserido no Estado de Goiás em 2018, de forma tardia, 
se comparada a outras capitais brasileiras, e isso pode ser atribu-
ído à falta de recursos econômicos e humanos. Desafios foram 
enfrentados, e novas perspectivas são traçadas, como o projeto 
de estruturar um serviço de transplante de coração e de pâncreas. 
Ainda assim, estudos bem-delineados e prospectivos devem ser 
incentivados, com intuito de avaliar, de forma precisa, o impacto 
do manejo anestésico no desfecho desses pacientes.
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592 – Impacto dos valores de MELD 
na necessidade transfusional durante 
transplante hepático
Autores: Andrea Maria Praciano, José Carlos Rodrigues Nascimento, Vic-
thor Castelo Branco Chaves, Germano Pinheiro Medeiros, Nely Marjollie 
Guanabara Teixeira, *Davi Caetano Aguiar

Instituição: Hospital Geral de Fortaleza

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O transplante hepático (TH) é uma 
cirurgia complexa com grande risco de sangramento, principal-
mente nos pacientes com cirurgia de abdome superior prévia, 
hipertensão portal e distúrbio de coagulação grave. Dessa forma, 
o uso de produtos sanguíneos é necessário na maioria dos THs. 
MELD é um escore que avalia a gravidade da doença hepática, 
sendo atualmente o escore utilizado para inclusão de pacientes 
na lista de espera para TH. O objetivo deste trabalho é avaliar 
se os valores de MELD elevados associam-se a um maior con-
sumo de produtos sanguíneos em pacientes no intraoperatório 
e pós-operatório de TH. MÉTODO: Realizou-se estudo com 178 
pacientes transplantados no Serviço de TH do Hospital Geral de 
Fortaleza (HGF), dividindo-os em 2 grupos (MELD ≤ 25 E MELD  
> 25), avaliando a quantidade de produtos sanguíneos – concen-
trado de hemácias (CH), concentrado de plaquetas (CP), plasma 
fresco congelado (PFC), crioprecipitado (Crio), complexo pro-
trombínico (CCP) e concentrado de fibrinogênio (CF), usados 
no intraoperatório e pós-operatório de TH. RESULTADOS: Dessa 
população, 118 pacientes apresentaram MELD ≤ 25 e 60 pacientes 
apresentaram MELD > 25. A média de uso de produtos sanguíneos 
(CH, CP, Crio, CCP e CF) foi significativamente maior (p < 0,05) 
nos pacientes com MELD > 25. A exceção foi o uso de PFC, que 
não apresentou significância entre os grupos. CONCLUSÃO: Esse 
estudo apontou que, nos pacientes com MELD > 25, houve maior 
consumo de produtos sanguíneos, podendo agravar ainda mais 
a morbimortalidade nessa população.
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714 – Manejo anestésico para transplante 
cardíaco em paciente com cardiomiopatia  
não compactada: relato de caso
Autores: *Paolla da Glória Campelo Cavalcante, Alexander Alves da Silva, 
Pedro Ulysses Vieira de Matos, Claudia Marquez Simões, Felipe Pinn de 
Castro, Márcio Luiz Beccarini

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: Cardiomiopatia não compactada (CNC) é uma anor-
malidade rara da parede do ventrículo esquerdo, que resulta da 
interrupção da compactação do miocárdio durante o desenvolvi-
mento intrauterino. Pode levar à insuficiência cardíaca (IC) conges-
tiva, a arritmias e à morte súbita. O transplante cardíaco deve ser 
considerado como alternativa na falha do tratamento clínico, como 
relatado neste caso. RELATO DE CASO: Homem, 30 anos, 1,76 m, 

87 kg, com CNC. Em 2018, apresentou síncope cardiogênica com 
passagem de desfibrilador interno por taquicardia ventricular não 
sustentada. Evoluiu com IC descompensada e choque cardiogênico 
(fração de ejeção 20%) com agudização de síndrome cardiorrenal, 
necessitando de dobutamina. Optou-se por passagem de balão 
intra-aórtico (BIA) 1:1 em artéria femoral direita como ponte para 
transplante cardíaco. Indução anestésica com midazolam 15 mg, 
cetamina 100 mg, rocurônio 100 mg e fentanila 200 mcg sem 
instabilidade. Passagem de cateter venoso central e de artéria 
pulmonar e ecocardiografia transesofágica, que detectou aparência 
esponjosa do miocárdio com trabeculações de diversos segmentos. 
Circulação extracorpórea com duração de 125 minutos, tempo 
de isquemia fria de 4 horas e 25 minutos e isquemia quente de 
5 minutos. Apresentou disfunção de ventrículo direito transitória 
com hipocinesia, tratada com óxido nítrico a 30 ppm, milrinona 0,4 
mcg/kg/min e noradrenalina 0,03 mcg/kg/min. Após reversão da 
heparina, teve sangramento leve controlado após administração de 
2 g de fibrinogênio. Recebeu 2.000 mL de cristaloide balanceado, 
600 mL do com CellSaver, 30 g de albumina e 20 mL cloreto de 
cálcio. Foi encaminhado à UTI intubado e, ao chegar, apresentou 
episódio convulsivo. No pós-operatório, houve dificuldade do 
desmame do BIA e do controle das convulsões. Necessitou de 
diálise e apresentou instabilidade crescente. Foi a óbito no nono 
dia pós-operatório. DISCUSSÃO: O paciente com doença cardíaca 
terminal por cardiomiopatia não compactada representa um grande 
desafio anestésico. Possui graus variáveis de disfunção sistólica e 
diastólica, insuficiência renal e aumento dos níveis de catecolami-
nas. Fisiologicamente, são dependentes de pré-carga e sensíveis 
à pós-carga. O cateter de Swan-Ganz está indicado no manejo 
perioperatório de hipertensão pulmonar, síndrome vasoplégica 
e disfunção do enxerto. Deve-se minimizar os efeitos inotrópicos 
negativos, manter a frequência cardíaca e a pré-carga e evitar re-
duções na resistência sistêmica. O coração transplantado precisa 
de pressões de enchimento adequadas, sendo completamente 
dependente da pré-carga. No entanto, sabemos que os casos são 
extremamente graves e de difícil manuseio, podendo, a despeito 
dos cuidados, evoluir com desfecho letal. 
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759 – Bloqueio anestésico do plano eretor  
da espinha para cirurgia de transplante renal
Autores: *Maurício Vargas de Matos, Rogério Luiz de Jesus Correia, Flávia 
Vieira Guimarães Hartmann

Instituição: Hospital de Base de Brasília

INTRODUÇÃO: O transplante renal é a cirurgia de transplante de 
órgão mais comumente realizada, sendo indicada para doença 
renal em estágio terminal. O desafio da técnica anestésica é manter  
estabilidade hemodinâmica  que garanta adequada perfusão do 
enxerto. Este relato demonstra a possibilidade de utilização do 
bloqueio do plano eretor da espinha na cirurgia de transplante 
renal, fornecendo boas condições perioperatórias para atingir 
esse objetivo. RELATO DE CASO: Homem, 51 anos, 1,67 m, 61 kg, 
admitido para transplante renal de doador vivo. Portador de HAS, 
DM2 e DRC dialítica. Está em uso de losartana, anlodipino e insulina 
NPH (14/0/10). ASA III e LEE III. Foram realizadas monitorização-
-padrão e entropia. PA 190/100 mmHg, FC 94, So2 96%. Ansiólise 
com midazolam 2 mg e fentanila 50 mcg. Com o paciente sentado, 
foi posicionado probe linear de alta frequência transversalmente 
para identificação de processo espinhoso e tranverso em nível de 
T8, rotacionado em orientação cefalocaudal, deslizando 2,5 a 3 
cm lateralmente à esquerda para vizualizar o processo transverso 
e o eretor da espinha. Foi feita inserção em plano de agulha Tuohy  
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17G, e infundidos 3 mL de solução salina 0,9% para confirmação 
do posicionamento. Foram infundidos 20 mL de ropivacaína 0,5% 
com correta distribuição visualizada na US e, então, passagem de 
cateter epidural 16G no plano eretor. Indução com lidocaína 80 
mg, propofol em TCI e cisatracúrio 10 mg. Foi realizada IOT após 
anestesia periglótica com 5 mL de lidocaína 1%. Procedeu-se à 
punção de artéria radial direita. Manutenção da anestesia com 
propofol em alvo de 2,5 e infusão de ropivacaína 0,5% 5 mL/h em 
BIC no cateter. Ato cirúrgico realizado sem intercorrências, níveis 
pressóricos estáveis com PAM entre 80 e 100 mmHg durante o 
procedimento. No primeiro dia PO, o paciente referiu dor 3/10, 
com melhora total após dose suplementar de 15 mL de ropivacaína 
0,3%. DISCUSSÃO: Quando realizado em nível tóracico baixo, o 
bloqueio do plano eretor da espinha fornece analgesia adequada 
para fibras abdominais somáticas e viscerais, à medida que o 
anestésico se dissemina para o espaço intervertebral, atingindo 
ramos dorsais e ventrais das raízes nervosas. Essa técnica fornece 
adequada analgesia intraoperatória sem a necessidade do uso de 
opioides, além de maior segurança e facilidade de passagem de 
cateter em comparação ao tradicional bloqueio paravertebral. 
Neste relato, demonstrou-se eficaz para prover excelente analgesia 
intra e pós-operatória com mínimo efeito em fibras simpáticas 
que poderia ocorrer em eventual realização de BNE, facilitando 
a manutenção dos parâmetros hemodinâmicos adequados ao 
tranplante e evitando o uso de fármacos vasoativos que poderiam 
prejudicar o fluxo renal.
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ANESTESIA EM 
VIDEOLAPAROSCOPIA

15 – Manejo anestésico em portador  
de angioedema hereditário tipo I
Autores: Fernanda Sousa Machado Borges, André Luiz Braga das Dores, 
Nilo Vieira Souza, Dário Humberto de Paiva, Davyd Fonseca Andrade, 
*Thiago Nunes Meireles de M. Fernandes 

Instituição: Clianest-Goiânia

INTRODUÇÃO: O angioedema hereditário é uma doença rara do 
sistema imunitário, com herança autossômica dominante, que 
causa ataques episódicos de edema que podem afetar a face, as 
extremidades, a genitália, o trato gastrintestinal e as vias aéreas 
superiores. O edema da mucosa intestinal pode ocasionar vômitos 
e espasmos intestinais dolorosos semelhantes à cólica, mimeti-
zando uma obstrução intestinal. O edema de vias aéreas pode 
apresentar risco de morte. Os episódios podem ser provocados 
por trauma, cirurgias e quaisquer fatores estressantes. Relatamos 
aqui o caso de paciente submetido a anestesia geral para o qual 
medidas adicionais no manejo anestésico foram tomadas a fim 
de garantir bom desfecho do caso. RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo feminino, 42 anos, peso ideal corrigido 77 kg, 1,65 m. Exames 
laboratoriais normais, exceto níveis de complemento C1. Última 
crise de angioedema ocorrida há 3 anos, não sabendo relatar 
quais medicamentos foram utilizados. Ausência de preditores 
de VAD. Cirurgia proposta de videogastroplastia sob anestesia 
geral balanceada. Monitorização multiparamétrica conforme 
resolução 2.174/17. Indução com cisatracúrio (12 mg), propofol 

(100 mg), sufentanila (35 mcg). Adjuvantes: dexametasona (10 
mg), escopolamina (5 mg), dipirona (2 g), parecoxibe (40 mg). 
Manutenção com sevoflurano (0,7 CAM), remifentanila (0,1 mgc/
kg/min), lidocaína (1 mg/kg/min) e dextrocetamina (0,1 mg/kg/
min). Utilização de icatibanto (10 mg, SC) após a indução, conforme 
orientação da equipe de alergistas. A duração do procedimento 
foi de 120 minutos. Extubada com TOF satisfatório, sem intercor-
rências perioperatórias. Encaminhada à UTI para observação por 
24 horas por orientação da equipe de imunologia e pneumologia. 
DISCUSSÃO: Um dos potenciais triggers para uma crise de angio-
edema hereditário é o trauma anestésico e cirúrgico. Torna-se 
fundamental adotar medidas para prevenção do angioedema e 
diminuição da morbimortalidade. No referido caso, utilizou-se 
fármacos com menor potencial alergênico e também cuidados 
adicionais foram tomados, como a utilização de icatibanto, me-
dicação antagonista B2 da bradicinina e o encaminhamento à 
UTI, uma vez que crises fatais de angioedema foram relatadas no 
pós-operatório imediato. 
Referências 
Konrad B. Diagnosis and treatment of hereditary angioedema with normal C1 inhibitor. 
All Asth Clin Immun. 2010;6(1):15. 

Rodrigues C, Adrego T, Vieira H. Abordagem perioperatória de doentes com angio-
edema hereditário. Rev Soc Port Anestesiol. 2018;27(1):70-7. 

62 – Pneumotórax em colecistectomia 
videolaparoscópica
Autores: Ricardo Gonçalves Prado, Jeová Luis de Figueiredo Epaminondas, 
Natania Carol Cavalcante Rezende Domotor, Renata Rodrigues Moura, 
Kátia Bezerra Veloso, *Ariane Balbinot

Instituição: CET SEDARE/Complexo Hospitalar São Matheus

INTRODUÇÃO: Cirurgias videolaparoscópicas diminuem o trauma 
cirúrgico, a morbimortalidade, além de reduzir custos e melhorar a 
manutenção da homeostasia. O pneumoperitônio, no entanto, induz 
alterações que complicam o manejo anestésico, sendo indispensável 
que o anestesiologista compreenda suas consequências, a fim de 
preparar melhor o paciente no pré-operatório, e estar pronto para 
manejar qualquer intercorrência. Com base nisso, relatamos uma 
complicação rara1, mas potencialmente fatal2 desse procedimento. 
RELATO DE CASO: J.S.S., 69 anos, sexo masculino, 85 kg, hipertenso 
e com fibrilação atrial de baixa resposta, ex-tabagista, veio ao centro 
cirúrgico do Hospital São Mateus para realizar videcolecistectomia. 
Procedeu-se à venóclise em MSE com J 20 G, monitorização dos sinais 
vitais, desnitrogenação com O2 100%, indução anestésica venosa 
com fentanila (250 mcg), propofol (150 mg), lidocaína (100 mg) e 
rocurônio (50 mg), intubação orotraqueal com tubo 8,0 e manutenção 
com sevoflurano a 0,7 CAM. O procedimento cirúrgico foi iniciado e 
mantido inicialmente sem intercorrências, até que o paciente passou 
a apresentar dessaturação súbita e progressiva com piora dos parâ-
metros ventilatórios, tornando o padrão da capnografia compatível 
com broncospasmo. A conduta adotada foi 4 puffs de salbutamol e 
hidrocortisona (500 mg, IV) porém sem melhora. A ausculta pulmonar 
revelou murmúrio vesicular abolido e hipertimpanimo à percussão 
no hemitórax correspondente a lesão, sendo pneumotórax hiper-
tensivo a primeira hipótese diagnóstica. Discutindo o caso com a 
equipe cirúrgica, um dos cirurgiões informou que houve lesão direta 
na cúpula diafragmática à direita pelo eletrocautério. Ao final da 
cirurgia, foi introduzido um Jelco nº 16 G no 5º espaço intercostal na 
linha axilar média à direita com decorrente melhora completa dos 
parâmetros ventilatórios. DISCUSSÃO: O pneumotórax pode ocorrer 
por vários motivos, entre eles a abertura peritoneal inadvertida, com 
dissecção ao redor do diafragma2. Seu diagnóstico é feito clinicamente 
e, somente se houver tempo, deve-se utilizar exames de imagem2.  
A recomendação é que seja interrompido o procedimento cirúrgico2 
e realizado o esvaziamento do pneumoperitônio2, e que o tratamento 
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seja feito conforme gravidade da disfunção cardiopulmonar, variando 
desde observação até colocação de dreno de tórax2. No caso descrito, 
como o paciente manteve estabilidade hemodinâmica, optou-se 
por aguardar o fim da cirurgia para passagem de dreno temporário, 
sendo retirado após melhora completa dos parâmetros ventilatórios 
e extubação do paciente.
Referências
1. Joshi GP, Cunningham A. Anesthesia for laparoscopic and robotic surgeries. In: 
Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Clinical anesthesia. 7th ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2013. p. 1268-9.

2. Joris JL, Chiche JD, Lamy ML. Pneumothorax during laparoscopic fundoplica-
tion: diagnosis and treatment with positive end-expiratory pressure. Anesth Analg. 
1995;81(5):993–1000. 

239 – Síndrome da ressecção transuretral  
da próstata: suspeita clínica e importância  
do manejo precoce 
Autores: Angélica Adam Barth, Angélica Smiderle, Guilherme Paludo, 
*Laísa Tamborlim Altrão, Bruna da Silva Ferreira, Camille Andrades Cabral

Instituição: Hospital Municipal São José – Joinville

INTRODUÇÃO: Pacientes submetidos a ressecção transuretral da 
próstata (RTU) estão sob risco de síndrome de RTU, tendo manifes-
tações neurológicas e/ou cardiovasculares. Dessa forma, o manejo 
perioperatório anestésico deve presumir possíveis complicações 
e tratá-las prontamente. RELATO DE CASO: Paciente do sexo mas-
culino, 64 anos, com hiperplasia prostática benigna (HPB), interna 
para realização de RTU sem alterações no exame físico e laboratorial. 
Realizado raquianestesia com bupivacaína hiperbárica (15 mg) + 
morfina (80 mcg) e sedação com midazolam (1 mg) e fentanila  
(50 mcg). Paciente agitado e confuso 1 hora após início da cirurgia. 
Realizada anestesia geral com rocurônio (20 mg), fentanila (200 
mcg) e etomidato (10 mg). Extubado e encaminhado à sala de 
recuperação, onde desenvolveu insuficiência respiratória e rebai-
xamento do nível de consciência, com hipotensão e sangramento 
contínuo pela sonda vesical. Procedeu-se à intubação orotraqueal 
e ao acesso venoso central. Sódio pós-operatório: 122 (inicial: 143). 
Realizado manejo de hiponatremia com restrição hídrica e 100 mL de 
cloreto de sódio 3%. Reabordagem do caso 4 horas após o término 
da cirurgia. Encaminhado à UTI com noradrenalina e sangramento 
controlado. DISCUSSÃO: O fluido de irrigação da RTU é uma so-
lução hipotônica, não contém eletrólitos e a absorção excessiva 
dela pode causar sobrecarga de fluidos e hiponatremia dilucional.  
A síndrome de RTU foi definida como a presença de distúrbios do 
sistema nervoso central, como tontura, dor de cabeça, náusea, 
vômito e apneia, e anormalidades circulatórias, como hipertensão, 
hipotensão, bradicardia e arritmia. Portanto, a raquianestesia é 
frequentemente recomendada para procedimentos de RTU para 
que os sinais precoces de deterioração possam ser detectados. 
Entretanto, os sintomas da síndrome podem não estar diretamente 
relacionados à hiponatremia. No entanto, é necessária a coleta 
frequente dos níveis séricos de sódio. Deixada sem diagnóstico, 
essa síndrome pode levar a edema pulmonar ou cerebral. Quando 
os sintomas de hiponatremia aguda são graves, a solução salina 
hipertônica é a base do tratamento, uma infusão de NaCl a 3% a 
uma taxa de 1 a 2 mL/kg/h deve ser realizada. O objetivo deve ser 
aumentar o sódio sérico até 2 mEq/L/h. Furosemida (20 mg) pode 
ser administrado por via intravenosa. O nível sérico de sódio deve 
ser verificado a cada 2 horas, e a taxa de infusão, ajustada de acordo 
para conseguir a correção. Sendo assim, a equipe de anestesiolo-
gia deve estar atenta aos sinais e sintomas do paciente durante 
o transoperatório e, sabendo do risco elevado de sangramento e 
hiponatremia dilucional decorrente do procedimento cirúrgico, 
iniciar manejo precoce a fim de minimizar as complicações. 

Referências 
Buffington MA, Abreo K. Hyponatremia: a review. J Intensive Care Med. 2016;31(4): 
223–36. 

Nakahira J, Sawai T, Fujiwara A, Minami T. Transurethral resection syndrome in elderly 
patients: a retrospective observational study. BMC Anesthesiol 2014;14:30-5. 

354 – Anafilaxia na cirurgia 
videolaparoscópica: relato de caso
Autores: *Guilherme Dias do Carmo, Luisa Helena Nogueira dos Reis 
Pereira, Cláudia Helena Ribeiro da Silva, Vinícius Antonio Pimentel, José 
Nilceu Dória Pereira Júnior, Gustavo de Freitas Flausino

Instituição: Santa Casa BH

INTRODUÇÃO: A anafilaxia é uma reação alérgica grave que 
pode ocorrer durante o ato anestésico, trazendo ameaça à vida, 
apesar de sua baixa incidência. Por ser uma reação de hiper-
sensibilidade sistêmica aguda com envolvimento de diversos 
sistemas e considerando sua participação nas causas de morte 
no perioperatório, de 3 a 9% dos casos, seu reconhecimento 
e instituição de tratamento em tempo hábil são imprescindí-
veis. O látex, a clorexidina e os fármacos anestésicos em geral 
representam potencial causa de anafilaxia, sendo os principais 
os bloqueadores neuromusculares e os antibióticos. RELATO 
DE CASO: M.H., sexo feminino, 63 anos, 70 kg, admitida para 
colecistectomia videolaparoscópica eletiva e exames pré-opera-
tórios sem alterações. Portadora de dislipidemia, HAS, em uso de 
propanolol, sinvastatina e reposição hormonal. Cirurgias prévias 
realizadas sob raquianestesia, sem intercorrências. Nega alergia. 
Classificação ASA II. Realizada anestesia geral balanceada com 
monitorização por cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, 
PNI, venóclise com Jelco 20 e administrado ATB pré-operatório 
(cefazolina, 2 g). Indução com fentanila (300 mcg), propofol (120 
mg), atracúrio (08 mg) e lidocaína (60 mg). Como sintomáticos, 
ondansetrona (4 mg), cetoprofeno (100 mg) e efedrina (5 mg) 
(AMC). Após IOT com tubo 7.5, Cormack IIa, adaptou-se a VM  
protetora a VC e manutenção de sevoflurano 1,8%. Após insu-
flação do pneumoperitônio, a paciente intercorreu com PAM de 
(40 mmHg) não responsiva a vasopressor e reposição volêmica, 
sinais de baixo débito cardíaco, ausculta pulmonar com roncos 
e broncospasmos difusos, SatO2 a 86% e alterações na curva de 
capnografia. Acompanhados de rash cutâneo difuso em MMSS. 
Mediante a hipótese de reação anafilática, interrompeu-se o 
procedimento e infundiu-se hidrocortisona (200 mg), epinefrina 
(100 mcg), ranitidina (50 mg) e hidratação com 2.000 mL de 
soro fisiológico 0,9% com melhora imediata dos parâmetros 
hemodinâmicos. A gasometria demonstrou pH 7,44, PaCO2 41, 
PaO2 151, HCO3 27,8, Be −3. Realizada extubação após o proce-
dimento, com estabilidade hemodinâmica. O tempo anestésico 
foi de 01h e 50 minutos. Encaminhada à sala de recuperação 
pós-anestésica para observação por 5 horas, após, enviada a 
enfermaria onde manteve parâmetros vitais normais até a alta 
médica. DISCUSSÃO: Apesar da baixa incidência, as reações ana-
filáticas são uma intercorrência grave com risco à vida. Durante 
a anestesia geral, em que não é possível a exposição total ou o 
relato de sintomas pelo paciente, é imprescindível a valorização 
de alterações precoces nos sinais vitais e o conhecimento dos 
principais agentes desencadeantes das reações anafiláticas para 
garantir segurança do paciente e sucesso do procedimento. No 
pós-operatório, é importante tentar reconhecer o agente para 
história clínica do paciente e prevenção de novas ocorrências 
em anestesias futuras. 
Referência 
Faria E. Anafilaxia a agentes anestésicos. Rev Port Imunoalergologia. 2018;26(4): 
239-54.
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358 – Explosão vesical e instabilidade 
hemodinâmica durante RTU-P em paciente 
sob raquianestesia contínua
Autores: Marco Antônio Cardoso de Resende, Alberto Vieira Pantoja, 
Rogério Luiz da Rocha Videira, Patrícia Vieira Palácios Bagalho, Larissa 
Verônica Kamarowski, *Luma de Siqueira Castro

Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro

INTRODUÇÃO: Rara e com alta morbidade, a explosão vesical ocorre 
como complicação da ressecção transuretral de próstata (RTU-P) ou 
ressecção de tumores vesicais e pode ser extra ou intraperitoneal. Há 
pouco mais de 20 relatos de explosão vesical descritos na literatura. 
Relatamos o caso de um paciente em estado grave, submetido à 
raquianestesia contínua para RTU-P com proposta de tunelização 
por adenocarcinoma prostático.1 RELATO DE CASO: Paciente de 
56 anos, negro, hipertenso, com retinopatia diabética, IAM há 3 
anos e AVE isquêmico há 6 anos; em uso de losartana, metformi-
na e furosemida. Diagnosticado com câncer de próstata, exames 
evidenciaram hemoglobina 10 g/dL, ureia 100 mg/dL, creatinina 
1,87 mg/dL. Estratificação cardiovascular revelou disfunção sistólica 
leve e diastólica de VE, regurgitação aórtica leve a moderada e FE 
menor que 40%. Devido à complexidade do paciente, optou-se 
pela realização de raquianestesia contínua visando titulação de 
dose anestésica e maior estabilidade. Pelo cateter subaracnoide 
foram administradas bupivacaína isobárica (12 mg) e, durante 
o procedimento, hiperbárica (10 mg), ambas de forma titulada. 
Próximo ao fim do tempo cirúrgico, foi ouvida uma explosão na 
sala, ruído informado pelo cirurgião como explosão vesical, mas a 
uretrocistografia de urgência foi inconclusiva e, diante da instabi-
lidade hemodinâmica, a cirurgia foi convertida para laparotomia. 
A técnica anestésica foi mantida e ,após a transfusão de um con-
centrado de hemácias e o uso de efedrina, o paciente manteve-se 
estável hemodinamicamente, submetido à rafia de lesão vesical. Ao 
fim da cirurgia, foi retirado o cateter subaracnoide. Após sete dias, 
o paciente recebeu alta hospitalar. DISCUSSÃO: Diferentemente da 
perfuração, a explosão tem origem na mistura de gases inflamáveis. 
O hidrogênio, gás predominantemente produzido, além de outros 
gases pela ressecção do tecido, em contato com o ar atmosférico 
com oxigênio (21%), por vazamento do tubo de irrigação ou uso 
inadequado do evacuador de Ellik ou troca de fluidos de irrigação, 
faz a alça do ressectoscópio ou eletrocautério para hemostasia 
provocar combustão. A resolução de eventos inesperados requer 
atitude e conhecimento sobre riscos que envolvem o procedimen-
to. A técnica anestésica se mostrou segura na condução do caso. 
Referência 
Pathak A, Singh M, Ramappa A, Jain S, Rasool S, Kaswan RS, et al. Intravesical explo-
sion during transurethral resection of prostate: Prevention and management. Urol 
Ann. 2018;10(1):111-3. 

359 – Isquemia intestinal após 
hemicolectomia por videolaparoscopia
Autores: Ornela Carolina Fuzzatti, Marina Ommati Pirovani, Luis Felipe 
Gomes da Silva, Victório dos Santos Júnior, *Vanessa de Paula Silva, Artur 
Barbin Batalhao 

Instituição: Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA

INTRODUÇÃO: As cirurgias por videolaparoscopia são técnicas rela-
tivamente seguras e muito efetivas. Algumas complicações têm sido 
descritas, notadamente a isquemia intestinal. Apresentamos um caso 
de isquemia mesentérica por hipoperfusão da artéria mesentérica 
superior em paciente sem fator de risco cardiovascular. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo feminino, 50 anos, ASA I. Realizada monito-
rização com cardioscópio, pressão automática não invasiva, capno-

grafia e oximetria de pulso. Indução com remifentanila, propofol e 
atracúrio, que também são utilizados na manutenção da anestesia 
juntamente ao sevoflurano. Os anestésicos foram ajustados para 
manter a PAM entre 70 e 90 mmHg. Gasometria arterial foi realizada 
após 3 e 4 horas de pneumoperitônio (pressão abdominal de 12 
a 15 mmHg), a qual evidenciava quadro de acidose metabólica.  
A equipe cirúrgica foi informada e houve interrupção da insuflação 
por 10 minutos. Após, a videolaparoscopia se estendeu por mais 
2 horas, totalizando 360 minutos de pneumoperitônio. Depois de 
30 horas, a paciente apresentou quadro de abdome agudo e foi 
submetida à laparotomia exploratória, que evidenciou alça do in-
testino delgado isquemiada. DISCUSSÃO: A isquemia intestinal após  
videolaparoscopia é uma complicação rara, porém potencialmente 
letal. Geralmente ocorre devido à trombose da artéria mesentérica 
superior em pacientes com doença cardiovascular. A cirurgia por 
videolaparoscopia requer a formação do pneumoperitônio, que 
diminui a perfusão esplâncnica, cujo efeito pode persistir no 
pós-operatório. A hipoperfusão intestinal é mediada por diversos 
fatores, como redução do débito cardíaco, compressão mecânica 
dos vasos mesentéricos e vasoconstrição devido a fatores humo-
rais. No presente relato, a paciente não tinha fatores de risco, e o 
exame anatomopatológico não demonstrou a presença de trom-
bos na artéria ou veia mesentérica. Na gasometria arterial, havia 
aumento do lactato sérico ao longo da cirurgia sugerindo quadro 
de isquemia por hipoperfusão. Reposição volêmica adequada  
(15 mL.kg) antes do início do procedimento e esvaziamento pe-
riódico do pneumoperitônio durante cirurgias prolongadas são 
recomendações que contribuem para a estabilidade hemodinâ-
mica. É possível concluir que a complicação descrita foi decor-
rente da técnica cirúrgica, logo os anestesiologistas devem estar 
cientes desse risco e recomendar a conversão para cirurgia aberta 
quando necessário. 
Referência 
Cowman HP. Anaesthesia for laparoscopic surgery.BJA CEPD. 2011;11(5):177-80. 

363 – Síndrome compartimental após 
histerectomia por videolaparoscopia
Autores: *Vanessa de Paula Silva, Victório dos Santos Júnior, Suellen 
Luciano, Ornela Carolina Fuzzatti, Dirceu Ruiz Takassi Junior, Marina 
Ommati Pirovani

Instituição: Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA

INTRODUÇÃO: As cirurgias ginecológicas por videolaparoscopia 
(vlp) são amplamente utilizadas e geralmente seguras. Entretanto, 
complicações relacionadas ao pneumoperitônio têm sido descritas. 
O presente relato mostra a necessidade de se utilizarem medidas 
preventivas adequadas. RELATO DE CASO: Paciente de 55 anos, ASA 
II (hipertensão arterial). Monitorização com cardioscópio, pressão 
automática não invasiva, capnografia e oximetria de pulso. Indução 
com remifentanila, propofol e atracúrio mantidos em bomba de 
infusão manualmente controlada. Associado à anestesia venosa o 
sevoflurano (0,5 CAM). PA mantida entre 70 e 80 mmHg. Após 20 
minutos do término da cirugia, que durou 85 minutos, a extubação 
foi realizada sem intercorrências. Nesse momento, a paciente quei-
xou-se de dor em ambos os membros inferiores, mas sem evidências 
de má perfusão. Após 8 horas, a paciente foi submetida à fasciotomia 
de urgência por síndrome compartimental dos membros inferiores. 
DISCUSSÃO: As complicações das vlp ginecológicas são incomuns. 
O presente relato mostra um caso de síndrome compartimental 
relacionado ao pneumoperitônio e à posição de cefalodeclive com 
flexão moderada das pernas. A pressão intrabdominal aumentada 
causada pelo pneumoperitônio reduz o débito cardíaco e provoca 
estase venosa por redução da drenagem femoral. Somados ao po-
sicionamento, o comprometimento da perfusão arterial e venosa 
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também pode ser causado pelos apoios utilizados nos membros 
inferiores. Outro possível fator causal da síndrome, neste caso, pode 
ser devido ao estresse oxidativo provocado pelo pneumoperitônio. 
Os riscos relacionados ao posicionamento podem ser atenuados 
pelo uso de meias elásticas, "botas" de compressão intermitentes e 
esvaziamento periódico do pneumoperitônio, em cirurgias prolon-
gadas, quando o paciente deve retornar à posição horizontal e os 
membros inferiores massageados de 5 a 10 minutos. Concluímos 
que as vlp são técnicas relativamente seguras, mas não totalmente 
isentas de complicações, logo métodos preventivos não deveriam 
ser ignorados. 
Referências 

Klucka J, Stourac P, Stouracova A, Masek M, Repko M. Compartment syndrome and 
regional anaesthesia: critical review. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc 
Czech Repub. 2017;161(3):242–51. 

Wallace S, Goodman S, Smith DG. Compartment syndrome  lower extremity. Ortho-
pedic Surgery Trauma. 2007.

694 – Uso da ultrassonografia no manejo de 
capnotórax em cirurgia videolaparoscópica
Autores: *Lucas Vieira Coelho Ramos, Marcelo Cursino Pinto dos Santos, 
Estêvão Luiz Carvalho Braga, Angelo Jorge Queiroz Rangel Micuci, Marcio 
Mamede Nagatsuka, Américo Salgueiro Autran Neto

Instituição: Hospital Federal de Bonsucesso

INTRODUÇÃO: A ultrassonografia é uma ferramenta diagnóstica 
que vem sendo largamente utilizada desde a segunda metade do 
século XX, já sendo um pilar da anestesia regional. No entanto, vem 
surgindo também na prática intraoperatória como um método 
de grande valia para o anestesiologista, uma vez que é capaz de 
fornecer, de maneira não invasiva, rápida e com elevada acurácia, 
informações que auxiliam o diagnóstico, a magnitude, além de 
o manejo e a conduta de condições com alta morbimortalidade 
durante o procedimento anestésico-cirúrgico. RELATO DE CASO: 
Mulher, 76 anos, submetida a gastrectomia parcial videolaparos-
cópica devido a câncer gástrico, portando volumosa hérnia hiatal 
a ser corrigida também no procedimento. Quarenta minutos após 
a insuflação do pneumoperitônio, inicialmente sem intercorrên-
cias, durante a manipulação da hérnia hiatal, houve alteração 
de parâmetros cardiovasculares e ventilatórios, como taquicar-
dia, hipotensão arterial, dessaturação de oxigênio, elevação da 
pressão de pico pulmonar e elevação da fração expirada de gás 
carbônico (EtCO2). Para auxiliar no diagnóstico diferencial, dentre 
outras medidas, buscou-se o ultrassom para avaliação pulmonar. 
Suspeitou-se da presença de capnotórax em hemitórax esquerdo, 
pela não visualização do deslizamento entre as pleuras parietal 
e visceral, além de a partir do modo M, observarmos a presença 
do patológico “sinal da estratosfera”, conhecido também como 
“sinal do código de barras”, enquanto o hemitórax contralateral 
apresentava-se sem alterações. Após ajuste dos parâmetros ven-
tilatórios e obtendo melhora clínica da paciente, discutiu-se com 
a equipe cirúrgica e a conduta expectante foi consensual, com 
acompanhamento a cada 30 minutos por meio da ultrassonogra-
fia. Dessa forma, foi possível perceber a involução do capnotórax 
de maneira satisfatória, com reexpansão pulmonar progressiva, 
iniciado em base pulmonar até o ápice, ao final da cirurgia, com 
resolução completa. DISCUSSÃO: A avaliação pulmonar com 
a utilização do ultrassom é um tema de crescente interesse na 
avaliação de pacientes críticos, muitas vezes aplicado por não 
radiologistas. Como essa técnica baseia-se no fato de que todas 
as agressões agudas reduzem a aeração pulmonar, o ultrassom 
pulmonar pode fornecer informações complementares ao exa-
me físico e à impressão clínica, com a principal vantagem de ser 
realizado à beira do leito.

Referência
Díaz-Gómez JL, Via G, Ramakrishna H. Focused cardiac and lung ultrasonography: 
implications and applicability in the perioperative period. Rom J Anaesth Intensive 
Care. 2016;23(1):41–54. 

711 – Anestesia geral em paciente 
com hematêmese em pós-operatório 
de gastroduodenopancreatectomia 
videolaparoscópica
Autores: *Rafael Romaro Schaustz, Thiago Linck Pazeto, Marilia Bonifácio 
Baranauskas, Felipe Pinn de Castro, Claudia Marquez Simões

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: A hematêmese é caracterizada pelo vômito de sangue 
vivo ou de coágulos oriundos, em geral, do esôfago ou estômago. 
Dependendo do volume da hemorragia e de sua causa, pode se tor-
nar uma emergência médica. Para seu diagnóstico e até mesmo para 
seu tratamento, a endoscopia digestiva alta (EDA) se torna essencial. 
Com isso, em vigência de hematêmese volumosa, a anestesia geral 
com intubação orotraqueal é necessária para a realização da EDA 
com segurança. Essa situação pode ser extremamente desafiadora 
para o anestesiologista, dada a dificuldade de garantir o controle 
definitivo da via aérea, a possibilidade de choque hemorrágico, de 
broncoaspiração e de maiores complicações. RELATO DE CASO: H.M., 
62 anos, 77 kg, hipertenso, diabético, diagnosticado com neoplasia 
de pâncreas, evolui com hemorragia digestiva alta maciça, múltiplos 
episódios de hematêmese e hipotensão arterial durante o oitavo 
dia de pós-operatório de gastroduodenopancreatectomia por 
videolaparoscopia. Encontrava-se lúcido, hipocorado, taquipneico, 
FC 108 bpm, PAM 62 mmHg, SpO2 96% em ar ambiente, com cateter 
central de inserção periférica, sem queixas álgicas. Submetido a in-
dução anestésica em sequência rápida de intubação, com 200 mcg 
de fentanila, 140 mg de propofol e 100 mg de rocurônio. Apesar 
da manobra de Sellick, durante a laringoscopia direta podia-se 
visualizar conteúdo sanguinolento ao redor da glote, Cormack 
IIa, sendo intubado com auxílio de fio-guia. Hidratação volêmica 
com Ringer lactato (1.500 mL), noradrenalina (0,1 mcg/kg/min) e 2 
concentrados de hemácias transfundidos para manutenção de PAM 
> 60 mmHg. Diagnosticado sangramento ativo oriundo da anasto-
mose gastroduodenal, tratamento com clipagem e cauterização. 
Apresentava Hb 6,4 g/dL, Ht 20,8%, lactato 18 e cálcio iônico de 1,02. 
Anestesia geral mantida com sevoflurano (0,8 CAM) e transferido 
para UTI. Extubado no dia seguinte, sem sinais de novos sangra-
mentos, ainda dependente de noradrenalina (0,03 mcg/kg/min).  
Alta da UTI em 3 dias e para casa no oitavo dia pós-clipagem. DIS-
CUSSÃO: Neste caso, recebemos um paciente com hematêmese 
volumosa, instável hemodinamicamente, necessitando de manejo 
intensivo e rápido. A presença de sangue na via aérea pode ser um 
fator complicador para a IOT, muitas vezes impedindo a visualização 
das estruturas. Sequência rápida de indução, manobra de Sellick, 
cefaloaclive, aspirador e uso de fio-guia devem estar no arsenal 
do anestesiologista. Caso uma via aérea difícil fosse abordada, o 
videolaringoscópio poderia ser uma boa opção neste caso.
Referência
Stanley AJ, Laine L. Management of acute upper gastrointestinal bleeding. BMJ. 
2019;364:l536. 

730 – Síndrome da ressecção transuretral  
em RTU de bexiga: relato de caso
Autores: Daniela Hoffmann Schuck, *Jefferson Sicka, Alexandre José 
Ceolin, Andrelise Bragagnolo, Carolina Spat Javorsky, Bruna Boaria 
Zanandrea

Instituição: Hospital Municipal São José
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INTRODUÇÃO: A escolha adequada do fluido a ser utilizado em 
uma cirurgia urológica com irrigação vesical é muito importante, 
já que parte deste será absorvido pela próstata e pela bexiga, 
causando alteração hidreletrolítica no paciente. RELATO DE 
CASO: D.N.H., 55 anos, sexo masculino, hipertenso com bom 
controle, ex-tabagista, sinais vitais e exames laboratoriais prévios 
normais. Paciente vem para realizar RTU de bexiga por ter sido 
encontrada lesão extensa na bexiga em TC de abdome. Realizada 
raquianestesia com bupivacaína (15 mg) e morfina (80 mcg), 
sem intercorrências durante o procedimento. Irrigação vesical 
feita com glicina 1,5% (6 L). Ao término da cirurgia, o paciente 
evoluiu com dor, distensão abdominal, confusão mental, náuseas, 
hipertensão e bradicardia; referia também redução de acuidade 
visual. Foi realizada anestesia geral balanceada para laparoto-
mia exploradora, identificada perfuração vesical e realizada 
rafia. Exames laboratoriais coletados logo após a instabilidade 
mostraram sódio (Na) 121 mEq/L. Paciente mantido intubado 
por mais 6 horas até regulação hidreletrolítica; último resulta-
do de Na 133 mEq/L. Extubado sem intercorrências, acordou 
orientado e sem queixa visual. DISCUSSÃO: A técnica de escolha 
para ressecção transuretral de bexiga é a raquianestesia, pois 
disponibiliza conforto para o paciente e relaxamento da pelve 
para o cirurgião, além de favorecer o reconhecimento de sinais 
e sintomas de intoxicação por fluidos mais precocemente, pois o 
paciente está acordado. A absorção de fluidos se dá, em média, 
10 a 30 mL/min. A clínica é decorrente do volume circulatório 
excessivo, da hiponatremia e da hipo-osmolaridade. Os sintomas 
são irritabilidade, confusão, cefaleia, convulsão, hipotensão, arrit-
mia (alargamento QRS e elevação ST), intensidade proporcional 
à redução de Na. Efeitos no SNC surgem com Na abaixo de 120 
mEq/L. A glicina pode causar toxicidade quando absorvida em 
excesso, mimetizando um neurotransmissor cerebral inibitório, 
podendo causar cegueira transitória e elevar os níveis de amônia 
por biotransformação. 
Referência 
Miller RD, editor. Miller anestesia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2019.

878 – Avaliação do efeito da dextrocetamina 
na analgesia no pós-operatório imediato: 
estudo clínico randomizado
Autores: Avelino Jose da Silva Freitas Junior, *Gabriel Gondim Fonseca, 
Tamara Eiko Sakamoto, Thiago Ramos Grigio, Marcelo Vaz Perez

Instituição: Santa Casa de São Paulo

OBJETIVO: Primário: Avaliar analgesia no pós-operatório, na en-
trada da RPA, na saída da RPA e no PO1, utilizando escala numérica 
verbal de dor. Secundários: Avaliação comparativa entre o tempo 
de despertar, incidência de náuseas, vômitos e retching pós-ope-
ratório na RPA e no PO1, incidência de sintomas emergenciais, 
consumo de fentanila no intraoperatório, consumo de morfina no 
pós-operatório e tempo de internação. MÉTODO: Ensaio clínico, 
duplamente encoberto, randomizado, unicêntrico e prospectivo. 
Realizado em pacientes submetidos a cirurgia por videolaparos-
copia e divididos em dois grupos (controle [A] e dextrocetamina 
[B]). O anestesiologista responsável pelo paciente recebia, de um 
dos participantes do estudo, logo antes da indução, um envelope 
com duas seringas de 10 mL e 20 mL. Se fosse sorteado para o 
grupo B, a seringa de 10 mL continha 5 mg/mL de dextrocetamina 
para bolus, e a de 20 mL continha 2 mg/mL de desxtrocetami-
na para manutenção; no grupo-controle, havia somente soro 
fisiológico nas duas seringas. Foi orientado que se fizesse bolus 
de 1 mL.kg−1 e manutenção de 1 mL.kg.h equivalendo a dextro-
cetamina (0,5 mg/kg, em bolus) + manutenção (0,2 mg/kg/h).  
A avaliação pós-operatória dos pacientes era realizada por  

anestesiologistas presentes na recuperação pós-anestésica e no 
grupo da dor em visitas diárias, por meio de preenchimento de 
protocolo do estudo; eles não eram informados à qual grupo 
pertencia o paciente. RESULTADO PARCIAL: Para os pacientes 
avaliados conforme plano de trabalho e métodos, obteve-se 
amostra de 20 pacientes. Como não foi atingido, no período es-
tudado, o número da amostra necessária, optou-se por descrever 
apenas os números absolutos obtidos, sem análise estatística. 
Dos 20 pacientes participantes, 11 ocuparam o grupo A e 9, 
o grupo B. Na avaliação parcial, pode-se notar que o grupo B 
apresentou aproximadamente 85% de redução na escala de dor 
em repouso na entrada na RPA, 51% de redução na escala de 
dor em repouso na entrada na RPA e 51% de redução na escala 
de dor em movimento no pós-operatório na enfermaria, porém 
sem redução na saída da RPA ou em pacientes em repouso na 
enfermaria. CONCLUSÃO: Faz-se necessário dar continuidade ao 
estudo a fim de se atingir número mínimo de amostra para a 
elaboração do trabalho estatístico e reavaliação dos resultados.
Referências 
Hirota K, Lambert DG. Ketamine: new uses for an old drug? Br J Anaesth. 
2011;107(2):123–6. 

Leal PC, Sakata RK, Salomão R, Sadatsune EJ, Issy AM. Avaliação do efeito da cetamina 
associada à remifentanila na dor pós-operatória. Rev Bras Anestesiol. 2013;63(2):178-
82.

1084 – Parada cardiorrespiratória  
em cirurgia de ureterolitotripsia devido  
a  anafilaxia acompanhada do reflexo  
de Bezold-Jarisch
Autores: Raissa Salgado Pacheco, *Vinícius Lameiro Porciuncula, Andrei 
de Camargo Carotti, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Eduardo 
Barbin Zuccolotto, Flávio Coelho Barroso

Instituição: Santa Casa de Ribeirão Preto 

INTRODUÇÃO: A anafilaxia em anestesia é uma síndrome clínica com 
diversas formas de apresentação, o que pode tornar seu diagnós-
tico difícil e retardar o tratamento, podendo levar a um desfecho 
letal. Na vigência de bloqueio de neuroeixo, o diagnóstico é ainda 
mais difícil devido às manifestações atípicas e muitos dos sinais 
e sintomas mascarados. RELATO DE CASO: E.A.M., 48 anos, 80 kg. 
Submetida à ureterolitotripsia em caráter de urgência. Alérgica a 
dipirona, cetoprofeno e metoclopramida. Histórico de múltiplas 
cirurgias urológicas e ginecológicas. Admitida em sala operatória 
com pressão arterial de 110 x 80 mmHg, FC 70 bpm, saturando 
98% em ar ambiente. Administrados 2 g de cefazolina, 10 mg de 
dexametasona e 50 mg de ranitidina. Optou-se por raquianestesia 
com 15 mg de bupivacaína hiperbárica e 5 mcg de sufentanila. Ao 
término do procedimento, foram administrados 8 mg de ondan-
setrona em 200 mL de Ringer lactato e 20 mg de furosemida em 
bolus a pedido do cirurgião. Subitamente, a paciente apresentou 
bradicardia, broncospasmo, rebaixamento do nível de consciência e 
hipotensão refratária à efedrina e à atropina evoluindo para parada 
cardiorrespiratória (PCR) em assistolia. Teve início a reanimação 
cardiopulmonar (RCP) com retorno à circulação espontânea (RCE) 
após 20 minutos de parada. Após o RCE, a paciente apresentou 
urticária difusa. Iniciados os cuidados pós-parada e administrados 
difenidramina, hidrocortisona e 2 litros de cristaloide. Punciona-
dos acesso venoso central e radial para pressão arterial invasiva. 
Mantida infusão de amiodarona (0,5 mg/kg/h) e noradrenalina 
(0,4 mg/kg/min). Amostras de sangue na primeira hora e com 24 
horas do evento foram coletadas para dosagem de triptase, assim 
como cateterismo cardíaco para descartar a possibilidade de infarto 
agudo do miocárdio. Os níveis de triptase foram de 28,5 mcg/L e 
8,9 mcg/L, respectivamente, confirmando reação anafilática. Após 
24 horas de CTI, a paciente foi extubada e as drogas vasoativas 
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foram retiradas. DISCUSSÃO: A reação anafilática em raquianes-
tesia pode se manifestar com bradicardia e hipotensão devido ao 
reflexo de Bezold-Jarisch em hipovolemia severa e bloqueio do 
simpático. Neste caso, a anafilaxia foi comprovada pela triptase 
sérica. O anestesiologista deve estar atento aos fatores de risco 
para anafilaxia, aos múltiplos gatilhos perioperatórios e diferentes 
formas de apresentação clínica, para um diagnóstico e tratamento 
imediato. É importante sempre orientar o paciente a buscar um 
imunologista para identificar o alérgeno e, dessa forma, prevenir 
futuras anafilaxias. 
Referências 
Laroche D, Gomis P, Gallimidi E, Malinovsky JM, Mertes PM. Diagnostic value of 
histamine and tryptase concentrations in severe anaphylaxis with shock or cardiac 
arrest during anesthesia. Anesthesiology. 2014;121:272-9.

Muraro A, Roberts G, Worm M, Bilò MB, Brockow K, Fernández Rivas M, et al. Anaphyla-
xis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 
Allergy. 2014;69(8):1026–45. 

ANESTESIA, ÉTICA E DIREITO

302 – Lesão de hipofaringe associada a 
passagem de sonda de Fouchet durante 
cirurgia bariátrica
Autores: *Júlia Cruz Santana, Vera Lúcia Fernandes Azevedo, Edelson 
Moreira da Costa Filho, Alexandre Vieira Figueiredo, Lucas Coutinho de 
Sá Oliveira, Gustavo Gomes Pereira França

Instituição: CET Obras Sociais Irmã Dulce

INTRODUÇÃO: A sonda de Fouchet é utilizada nas cirurgias bariá-
tricas para moldar a pequena curvatura, ajudar no esvaziamento 
gástrico e testar anastomoses, entre outras funções. O objetivo 
deste relato é discutir sobre uma complicação que ocorreu du-
rante a inserção da sonda de Fouchet pelo anestesiologista e as 
implicações do ponto de vista ético e legal. RELATO DE CASO: 
Paciente de 48 anos, sexo feminino, programada para gastroplastia 
por videolaparoscopia para tratamento de obesidade mórbida. 
Monitorização-padrão. Indução anestésica com fentanila, lidoca-
ína, propofol e rocurônio. A manutenção foi feita com desflurano 
5% e lidocaína 1% em infusão contínua. Após a indução, foi 
realizada passagem da sonda de Fouchet, que progrediu após 
algumas tentativas com moderada resistência. Após o início da 
cirurgia, a sonda não foi visualizada no estômago. Nova tentativa 
de progressão da sonda foi realizada sob visualização videolapa-
roscópica, sendo vista na porção posterior do estômago, o que 
sugeriu possível laceração esofágica. Foi realizada endoscopia 
quando se constatou perfuração na hipofaringe e falso trajeto 
através do mediastino. A paciente manteve-se estável hemodina-
micamente, e a equipe cirúrgica optou por realizar gastrostomia. 
Realizou-se cervicotomia exploradora que evidenciou lesão na 
hipofaringe, sem outras lesões associadas. Retirou-se a sonda 
de Fouchet e inseriu-se um dreno no local. A paciente evoluiu 
sem intercorrências, teve alta da UTI no 2º dia de pós-operatório 
e alta hospitalar após 10 dias. DISCUSSÃO: Devido ao aumento 
de casos de denúncias e processos envolvendo médicos por 
conta de complicações e erros médicos tanto nos conselhos 
regionais de medicina como na mídia e redes sociais, é de extre-
ma importância que os profissionais da área da saúde tenham 
conhecimento sobre conceitos como: imprudência, imperícia, 
negligência e interface com outras especialidades. Em 2014, o 
Conselho Regional de Medicina da Bahia emitiu um parecer sobre 
quem deveria assumir a inserção da sonda de Fouchet durante 
a cirurgia – se o anestesiologista ou cirurgião. De acordo com 

o parecer, o anestesiologista é o médico mais capacitado para 
a passagem da sonda, por estar apto a diagnosticar e agir em 
determinadas complicações. Imprudência e imperícia poderiam 
ser imputadas ao anestesiologista no caso relatado? Qual a par-
cela de responsabilidade que deve ser dada à equipe cirúrgica? 
É indispensável o auxílio da equipe cirúrgica na visualização e 
confirmação da posição da sonda de Fouchet para um menor 
risco de complicações e erros.
Referência 
Conselho Federal de Medicina do Estado da Bahia. Parecer nº 04 [Internet]. Salvador: 
CREMEB; 2014 [capturado em 9 jul. 2020]. Disponível em: http://www.portalmedico.
org.br/pareceres/crmba/pareceres/2014/4_2014.pdf. 

745 – Anestesia em paciente Testemunha  
de Jeová: conflitos éticos e religiosos
Autores: *Emanuelle Cristina Durgo Lima, Leonardo Martins Vieira, Rafaela 
Brasil e Silva Nunes, Camila Carvalho Gonçalves, Silvia Sayuri Nanami, 
Wagner de Paula Rogério

Instituição: Fundação Hospital Adriano Jorge

INTRODUÇÃO: Os pacientes testemunhas de Jeová recusam 
transfusão sanguínea. Alegam impedimento religioso, fruto de 
uma interpretação literal da Bíblia. Afeitos à propagação de suas 
crenças, esse movimento americano cresce de forma importante. 
Dessa maneira, atendemos cada vez mais membros dessa deno-
minação nos hospitais, fazendo-se necessário ponderar sobre 
o limite entre a autonomia de vontade do paciente e o dever 
de agir do médico em salvaguardar a vida. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo masculino, 57 anos, ASA III, autodenominado 
testemunha de Jeová e manifestando sua recusa à hemotrans-
fusão, mesmo em risco de morte. Ao exame clínico: estável 
hemodinamicamente, torporoso, hemiparesia com força grau 
I à esquerda, acuidade visual reduzida bilateral. Admitida pelo 
serviço de neurocirurgia para exérese de meningioma cerebral 
volumoso em região frontal. Exames laboratoriais: Hb 14,7, Ht 
43%. Monitorizado seguindo recomendações da ASA. Realizada 
indução anestésica com dexmedetomidina (80 mcg), fentanila 
(300 mcg), lidocaína (120 mg), propofol (150 mg) e rocurônio 
(30 mg), seguida por intubação traqueal com tubo aramado nº 
8,5. Manutenção da anestesia com propofol em TCI, lidocaína 
(3 mg/kg/min) em BIC, dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/min) em 
BIC. Paciente manteve-se hemodinamicamente estável durante 
intraoperatório, mantendo hematócrito inicial inalterado. Rea-
lizada retransfusão de 330 mL de hemácias autólogas obtidas 
por cell saver. Ao término do procedimento cirúrgico, o paciente 
foi encaminhado intubado para a UTI. Realizada extubação 6 
horas após o procedimento cirúrgico. A alta hospitalar se deu 
após quatro dias de pós-operatório. DISCUSSÃO: A recusa de 
tratamento que envolva a transfusão de sangue, por parte das 
testemunhas de Jeová, funda-se no exercício de liberdade re-
ligiosa, direito fundamental emanado da dignidade da pessoa 
humana, que assegura a todos o direito de fazer suas escolhas 
existenciais. Prevalece, assim, a dignidade como expressão da 
autonomia privada, não sendo permitido ao Estado impor pro-
cedimento médico recusado pelo paciente em nome do direito 
à saúde. Entretanto, o direito à vida, deve anteceder o direito à 
liberdade, aqui incluída a liberdade de religião. Existem alguns 
princípios gerais de ética e de direito que devem se sobrepor 
às especificidades culturais e religiosas. Diante do exposto, 
conclui-se que é possível a aplicação do art. 146, §3º, do CP, 
para eximir o médico de responsabilidade criminal, caso ele se 
depare com a situação de ter que realizar transfusão de sangue 
em adepto da religião Testemunha de Jeová para salvar a vida 
desse paciente. 
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Referências 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Parecer nº 28019. Cirurgias 
eletivas em pacientes Testemunhas de Jeová em hospitais de pequeno porte. São 
Paulo: CREMESP; 2018. 

Takaschima AKK, Sakae EM,Takaschima AK, Takaschima RST, Lima BJSB, Benedetti 
RH. Dever ético e legal do anestesiologista frente ao paciente testemunha de Jeová: 
protocolo de atendimento. Rev Bras Anestesiol. 2016;66(6):637-41. 

761 – Administração intratecal de  
nusinersena por médico anestesiologista, 
no tratamento da atrofia muscular espinhal: 
relato de caso
Autores: *Marcel Trindade, Rodolpho A. Saidler, Rafael Dias de Almeida, 
Carlos Eduardo Lopes Nunes, André Martins Soluri, Rogerio Sarmento, 
Marcel Trindade

Instituição: Americas Medical City – CET Hospital das Américas

INTRODUÇÃO: A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença 
neuromuscular autossômica recessiva, que resulta em atrofia 
e fraqueza muscular progressivas. Acomete 1:6.000 a 1:10.000 
nascidos vivos, com expectativa de vida entre 10 e 40 anos. 
É causada por baixos níveis da proteína de sobrevivência do 
neurônio motor (SMN), devido a mutações do gene SMN-13. 
O gene SMN-2 é uma cópia quase idêntica do SMN-1, exceto 
pela substituição de C (citosina) por T (timina) na posição 6 
do éxon 7. Essa diferença faz o gene SMN-2 produzir somente 
uma pequena quantidade de proteína SMN biologicamente 
ativa, que conduz à degeneração neuronal. Esses pacientes 
frequentemente apresentam também deformidades na coluna 
vertebral. Recentemente um novo medicamento, de alto custo, 
foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para 
tratamento da AME. Nusinersena é um oligonucleotídeo antis-
sense (ASO) que aumenta a proporção de inclusão do éxon 7 
em transcrições do ácido ribonucleico mensageiro (RNAm) do 
gene de sobrevivência do neurônio motor 2 (SMN-2). O produto 
final de sua ação leva à retenção do éxon 7 no RNAm do SMN-2 
e, por conseguinte, quando o RNAm do SMN-2 é produzido, 
o mesmo pode ser traduzido em uma proteína funcional de 
SMN. RELATO DE CASO: P.L.A.V., 37 anos, portador de AME ju-
venil tipo III, foi direcionado ao Serviço de Anestesiologia do 
Hospital Americas Medical City, para administração intratecal 
de 4 doses de Nnusinersena com intervalos de 14 dias entre as 
três primeiras doses e 30 dias entre a terceira e a quarta dose. 
As quatro administrações intratecais da droga foram realizadas 
por médico anestesiologista, no centro cirúrgico, com agulha 
Quincke 22 G, sob sedação com midazolam (5 mg) intravenoso. 
A única intercorrência relatada foi cefaleia pós-punção dural, 
não incapacitante, após a segunda administração. A compli-
cação foi conduzida com tratamento conservador e obteve-se 
resolução em três dias. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A evolução 
biotecnológica abre constantemente novos campos de atuação 
médica. Novas drogas de administração intratecal devem surgir 
nos próximos anos para terapia-alvo, em diversas patologias 
que acometem o sistema nervoso central. O anestesiologista é o 
profissional mais capacitado para tal, ainda mais por tratar-se de 
pacientes em que alterações da coluna vertebral são descritas. 
Trata-se de um medicamento de alto custo (acima de 1 milhão de 
reais, referentes a um ciclo de tratamento com quatro doses), cuja 
administração errônea gera prejuízos de desfecho e custo. Seria 
o momento da Anestesiologia ampliar seus campos de atuação?
Referência 
Finkel RS, Chiriboga CA, Vajsar J, Day JW, Montes J, De Vivo DC, et al. Treatment of 
infantile-onset spinal muscular atrophy with nusinersen: a phase 2, open-label, 
dose-escalation study. Lancet. 2016;388(10063):3017–26.
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21 – Palonosetrona versus ondansetrona 
para profilaxia de náuseas e vômitos 
pós-operatórios em colecistectomias 
videolaparoscópicas: estudo controlado 
randomizado de não inferioridade
Autores: *Francisco Jose Chiaradia Davolos, Norma Sueli Pinheiro Modolo, 
Leandro Gobbo Braz, Duilio Daniel Vilela, Paulo do Nascimento Júnior

Instituição: Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), Botucatu, SP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Náuseas e vômitos estão entre as com-
plicações pós-operatórias mais comuns, com incidência de até 80% 
nos pacientes com fatores de risco associados. Recentemente, a palo-
nosetrona, um antiemético antagonista dos receptores de serotonina 
5-HT3, tem sido empregada na profilaxia dessas complicações. Neste 
ensaio clínico controlado e randomizado de não inferioridade, testa-se 
a hipótese de que a palonosetrona não é inferior à ondansetrona, em 
margem de 15% na diferença de risco, na redução da incidência de 
náuseas e vômitos pós-operatórios em colecistectomias videolapa-
roscópica. MÉTODO: Selecionamos 212 pacientes de ambos os sexos 
que foram submetidos à colecistectomia videolaparoscópica sob 
anestesia geral e divididos aleatoriamente e de modo duplamente 
encoberto em dois grupos para receber palonosetrona, 0,075 mg 
via IV, ou ondansetrona, 8 mg via IV, antes da indução da anestesia. 
A ondansetrona, na mesma dose, também foi administrada 8 e 16 
horas após a cirurgia. A técnica anestésica e o procedimento cirúrgico 
foram iguais para todos os pacientes. As náuseas e os vômitos foram 
avaliados nas primeiras 24 horas após a cirurgia. RESULTADOS: A maior 
incidência de náuseas e/ou vômitos ocorreu entre 2 e 6 horas após a 
cirurgia, sendo os valores em porcentagem (IC de 95%) de 36,8 (28,2-
46,3) e 43,4 (34,4-52,9) nos grupos palonosetrona e ondansetrona, 
respectivamente. A diferença de risco (% [IC 95%]) entre a palonose-
trona e a ondansetrona para a ocorrência de náuseas e/ou vômitos foi 
0 (−10,9-10,9), −6,6 (−19,4-6,5), −0,9 (−11,0-9,2) e −2,8 (−9,6-3,6) nos 
intervalos de tempo após a cirurgia entre 0 a 2 horas, > 2 e 6 horas,  
> 6 e 12 horas e > 12 a 24 horas, respectivamente. Não houve di-
ferença entre os grupos na administração de fármaco de resgate 
(dimenidrinato) e não houve eventos adversos associados aos fár-
macos em estudo. CONCLUSÃO: Concluímos que a palonosetrona 
apresenta efeito não inferior à ondansetrona quando utilizada 
em pacientes de risco para náuseas e vômitos pós-operatórios 
submetidos à cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica, mos-
trando-se boa opção para profilaxia de náuseas e vômitos, por ser 
administrada em dose única.
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256 – Principais singularidades da intoxicação 
aguda por opioides
Autores: *Matheus Rodrigues de Souza, Dante Oliveira de Assis, Amanda 
Carvalho de Aquino, Kairone Bezerra Costa, Caroline Nascimento Fernandes, 
Crisleide Rodrigues da Silva

Instituição: UNIFACISA (Campina Grande/PB)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Os opioides são os medicamentos 
utilizados como o principal fármaco para induzir analgesia no ato 
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anestésico, tendo benefícios para redução da dose de anestésico 
inalatório ou manuseado em associação nos bloqueios de neuro-
eixo. A intoxicação por opioides é um ato capaz de ser evitado e 
potencialmente letal, dados seus impotantes efeitos sistêmicos que 
podem ocorrer durante a analgesia. Objetivou-se apresentar uma 
revisão sistemática acerca das principais repercussões clínicas da 
intoxicação aguda por opioides. MÉTODO: Foi realizada uma busca 
pelas diretrizes do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de 
Medicina, e nas bases Scielo®, Pubmed® e UpToDate® sobre as 
principais manifestações e particularidades resultantes da intoxi-
cação por opioides. Os critérios de inclusão considerados foram 
artigos publicados nos últimos 10 anos, disponíveis nos idiomas 
português ou inglês, e gratuitos. RESULTADO: O mecanismo de 
ação dos opioides ocorre por meio do aumento da atividade de 
receptores transmembrana acoplados à proteína G, conhecidos 
como delta, kappa e mu. Ao ligar-se a esses receptores, podem 
ocorrer efeitos tóxicos sistêmicos que se prolongam devido às 
suas propriedades farmacocinéticas, gerando uma reação poten-
cialmente letal. As manifestações clínicas clássicas de intoxicação 
por opioides incluem apneia, estupor, miose e hipotermia; possui, 
como elemento essencial, a depressão respiratória, caracterizada por 
frequência respiratória menor ou igual a 12 incursões respiratórias 
por minuto. Ademais, a presença de rabdomiólise ou insuficiência 
renal nos dados laboratoriais também pode ser usada para confirmar 
o quadro de intoxicação aguda. CONCLUSÃO: A intoxicação aguda 
por opioides é uma emergência clínica bastante comum no âmbito 
anestésico, devido ao seu uso habitual justificado por sua eficácia 
para tratamento da dor, sendo necessária a identificação precoce 
no paciente por meio da associação entre quadro clínico e dados 
laboratoriais para evitar desfechos letais. Diversas estratégias podem 
ser adotadas para realizar profilaxia dessa reação. Entre elas, estão o 
conhecimento da dosagem segura do opioide a ser utilizado e o uso 
de programas eletrônicos para monitoramento de medicamentos.
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257 – Avaliação do efeito da clonidina e do 
sulfato de magnésio na indução da anestesia 
utilizando índice bispectral
Autores: Jemima Sombra Braga, *Sammylle Gomes de Castro, Danielle 
Maia Holanda Dumaresq, Manoel Claudio Azevedo Patrocinio, Danielle 
Cristina de Oliveira Soares, Rute Maria Araújo Cavalcante

Instituição: Instituto Dr. José Frota

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O índice bispectral (BIS) permite a mo-
nitorização com medidas quantificáveis do componente hipnótico 
da anestesia. Seu uso implica diminuição dos gastos de anestésicos, 
diminuição do risco de superficialização da anestesia geral e aprofun-
damento errôneo de plano anestésico. O uso de medicações adjuvan-
tes, como clonidina e sulfato de magnésio, que têm ação hipnótica e 
analgésica, potencializa a ação de fármacos usados durante indução 
da anestesia, fornecendo menor risco de despertar intraoperatório 
acidental, diminuindo custos e efeitos indesejados de superdosagem 
de fármacos. O objetivo deste trabalho é avaliar se o uso de fármacos 
adjuvantes, como clonidina e sulfato de magnésio, altera o valor do 
BIS, e se influencia no tempo de indução anestésica e no volume de 
propofol utilizado até a perda do reflexo córneo palpebral. MÉTODO: 
Foi realizado um ensaio clínico, comparativo, randomizado, duplo-ce-
go, prospectivo e intervencionista, avaliando pacientes submetidos 
eletivamente à anestesia geral. Os pacientes foram divididos em 2 
grupos de 12 pacientes cada. Foram registrados os valores de BIS, 
PANI e FC – momento M1. O grupo C recebeu clonidina 1 mcg/kg,  

e, o grupo M, sulfato de magnésio 50 mg/kg. A medicação foi 
aplicada, e, após 5 minutos do término da infusão, os parâmetros 
foram registrados novamente – momento M2. A indução anestésica 
foi padronizada para todos os pacientes. Com um cronômetro, 
foram medidos o tempo de infusão até a perda do reflexo córneo 
palpebral, o tempo até a queda do BIS abaixo de 60 e o volume 
de propofol infundido até a perda do reflexo córneo palpebral. 
RESULTADO: Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas nos valores de PAS, PAD, FC, dose de propofol até 
a perda do RCP e BIS quando se comparou o mesmo momento 
(M1 ou M2) entre os dois grupos de estudo. Porém, a variável da 
FC após uso da clonidina evidenciou p = 0,01. CONCLUSÃO: Os 
resultados sugerem que o uso isolado da clonidina e do sulfato de 
magnésio não causou alterações significativas nos valores do BIS 
antes da indução anestésica. Conclui-se que a clonidina e o sulfato 
de magnésio são seguros e atuam como poupadores de outros 
anestésicos, contribuindo, assim, para estabilidade hemodinâmica 
e satisfação do paciente. 
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342 – Comparação entre o despertar de 
pacientes submetidos à anestesia geral  
com ou sem dexmedetomidina: estudo  
clínico randomizado duplo-cego
Autores: Rebecca Midory Marques Monteiro, *Bruna Moraes Cabreira, 
Fernando Takeshi Kunihira, Natanael Pietroski dos Santos, Rafael Pivovar 
de Camargo Rosa, Marcelo Sperandio Ramos

Instituição: Faculdade de Medicina do ABC

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A dexmedetomidina (DEX) é um agonista 
altamente seletivo dos adrenoceptores α2 com propriedades simpati-
colíticas, sedativas, amnésicas e analgésicas. Apesar de descrita como 
um adjuvante seguro, seu uso é limitado pelo potencial aumento do 
tempo de despertar da anestesia. O objetivo primário deste estudo 
foi comparar a adição de DEX em colecistectomias eletivas para 
avaliar o tempo de despertar. Os objetivos secundários foram avaliar 
presença de tremores, agitação, náusea, vômito e consumo de outros 
anestésicos. MÉTODO: Estudo clínico, prospectivo, randomizado e 
duplo-cego. Foram incluídos pacientes ASA P1 e P2, com IMC entre 
20 e 35 kg/m2 , e idade entre 18 e 65 anos. Foram excluídos pacientes 
com critérios de via aérea difícil, em uso de fármacos depressores 
do SNC, bradicárdicos, dependentes químicos ou etilistas. A técnica 
anestésica foi padronizada (propofol guiado por BIS e remifentanila) 
com DEX ou solução salina até o fim da cirurgia. As soluções foram 
preparadas por anestesiologista não pertencente ao estudo e identi-
ficadas por números segundo randomização realizada previamente. 
Os parâmetros utilizados para o despertar foram o valor de BIS 75 
e a resposta a comando verbal. RESULTADO: Cada grupo teve 10 
participantes, com distribuição homogênea de idade, IMC e sexo. 
Não foi observada diferença significativa no tempo de despertar do 
grupo de intervenção quando comparado ao placebo (624 ± 174 vs. 
502 ± 49, p = 0,059). Também não houve significância na diferença 
da incidência de tremores, náuseas, vômitos e agitação. O grupo 
de intervenção consumiu menos 0,079 mcg/kg/min de propofol 
(0,1 ± 0,03 vs. 0,17 ± 0,03, p < 0,0001), equivalente a menos 460 mg 
por participante, mas não houve diferença quanto ao consumo de 
remifentanila (p = 0,88). CONCLUSÃO: Não foi observado aumento 
significativo no tempo de despertar anestésico com uso de DEX 
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em anestesia geral para colecistectomia eletiva com os pacientes 
dessa amostra. Sugere-se que o consumo de propofol, mas não de 
remifentanila, pode ser reduzido quando utilizada DEX.
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672 – Despertar durante anestesia geral,  
com memória intraoperatória: relato de caso
Autores: Bruno Mendes Carmona, Bruno Oliveira de Matos, Antônio Tadeu 
Campos Carmona, Candisse Monteiro Landim Sampaio, *Lívia Carvalho de 
Araújo, Cayo Almyr Silva Favacho

Instituição: Hospital Ophir Loyola

INTRODUÇÃO: O despertar intraoperatório, sob anestesia geral, é inde-
sejável e possui incidência de 0,1 a 0,2%. Ocorre quando o paciente é 
capaz de processar informações e emitir respostas específicas a vários 
estímulos. As causas, frequentemente, devem-se à técnica anestésica 
inadequada, à falha de equipamentos, à monitorização inadequada, 
a pacientes adictos e ao uso de BNM em excesso. RELATO DE CASO: 
Mulher, 33 anos, ASA I, sem medicação pré-anestésica, usuária crônica 
de opioides, submetida à mastectomia radical. Foi realizada sedação 
com 5 mg de midazolam e 150 mcg de fentanila em doses progres-
sivas, pois a paciente era de difícil sedação. Foi realizada anestesia 
peridural, em nível de T1-T2, com levobupivacaína 0,25% e 2 mg 
de morfina. Indução anestésica, após pré-oxigenação, foi feita com  
150 mcg de fentanila, 150 mg de propofol e 50 mg de rocurônio. Anes-
tesia geral foi mantida com sevoflurano. Foi realizada monitorização 
com eletrocardiografia, oximetria de pulso, capnografia em forma de 
onda e pressão arterial não invasiva. No intraoperatório, a paciente 
movimentou o membro superior esquerdo; foram administrados  
50 mg de propofol e 10 mg de rocurônio, e foi aumentado o fluxo 
de sevoflurano. Não apresentou outras intercorrências. Durante o 
primeiro dia de pós-operatório, referiu lembrar de vozes na sala de 
cirurgia e movimentou a mão para sinalizar que estava acordada. 
DISCUSSÃO: Estudos indicam como fatores de risco para despertar 
intraoperatório: sexo feminino, idade jovem, história prévia de uso de 
álcool, opioides e outros fármacos, não uso de medicação pré-anes-
tésica, falta de monitorização adequada (BIS, TOF), problemas nos 
vaporizadores e falta de analisador dos gases anestésicos. CONCLU-
SÃO: Apesar de pouco frequente, a memória intraoperatória pode 
gerar transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, distúrbios 
do sono ou distúrbios psíquicos crônicos em 25% dos casos.
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675 – Comparação da resposta 
endocrinometabólica ao trauma cirúrgico  
sob anestesia geral venosa total (AVT) com  
e sem opioides em pacientes submetidos  
à colecistectomia convencional
Autores: Ricardo Santana Tripoloni, Douglas Weisheimer , Christiano 
Montenegro Fonseca, *Camilla Camisão Rios, Stevan Furlan Franceschette, 
Nathasha Cordeiro Barbosa 

Instituição: Santa Casa de Jaú

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Opioides são muito utilizados e têm 
eficácia comprovada no bloqueio da resposta endocrinometa-
bólica ao trauma cirúrgico (REMT), apesar dos efeitos colaterais 
indesejados, como náuseas e vômitos (NVPO), prurido, retenção 
urinária, depressão respiratória e, paradoxalmente, hiperalgesia.  
A lidocaína é um potente analgésico e diminui consumo de opioide 
no POI. O sulfato de magnésio (MgSO4) estabiliza a membrana, an-
tagoniza os receptores NMDA, evitando a hiperalgesia, e tem ação 
sinérgica com a cetamina. A dexmedetomidina é um α2-agonista 
superseletivo, com ação sedativa, analgésica e simpaticolítica, com 
estabilidade hemodinâmica sem causar depressão respiratória.  
A associação dessas substâncias possibilitou a anestesia sem 
opioide, e o objetivo do estudo foi comparar a REMT das duas 
técnicas, equiparando os níveis de cortisol e glicemia no POI. 
MÉTODO: Foram randomizados pacientes submetidos à colecis-
tectomia convencional. Foram selecionados pacientes ASA I e II, 
exceto diabéticos e hipotireóideos, entre 20 e 60 anos de idade. 
Após orientações e assinatura do consentimento informado, os 
pacientes ficaram divididos da seguinte maneira: 18 no grupo OF e 
14 no grupo OP. O grupo OP foi submetido à AVT com remifentanila 
0,3 mcg/kg/min, cetamina 0,2 mg/kg em bólus e 200 mcg/kg/h, 
propofol 1,5 mg/kg em bólus e 100 a 200 mcg/kg/min, fentanila 3 
mcg/kg, bloqueador neuromuscular (BNM) e adjuvantes. O grupo 
OF recebeu AVT com dexmedetomidina 1 mcg/kg em 10 minutos 
e 0,5 mcg/kg/h, lidocaína 1 mg/kg em bólus e 1 mg/kg/h, MgSO4 
30 mg/kg em bólus e 15 mg/kg/h, cetamina igual ao grupo OP 
e propofol 1,5 mg/kg em bólus e 100 a 200 mcg/kg/min, BNM e 
adjuvantes. Foram colhidos cortisol antes da indução e após 24 
horas, glicemia antes, após meia hora e no POI, e identificadas 
como glicemia 1, 2 e 3, respectivamente. Foram avaliados dor 
e consumo de morfina no POI. RESULTADO: Foram utilizados os 
testes qui-quadrado e Mann-Whitney com intervalo de confian-
ça 95% (p < 0,05). Não houve diferença entre idade, sexo e ASA  
(p = 0,676, 0,633 e 0,3313). O tempo cirúrgico foi maior no grupo 
OF (p = 0,0038); a incidência de NVPO foi maior no grupo OP  
(p = 0,00237). As glicemias 2 e 3 foram maiores nos grupos OF  
(p < 0,0001 e 0,02088), e a utilização de resgates de morfina foi 
maior no grupo OP (p = 0,0234). Não houve diferença no cor-
tisol dos dois grupos (p = 0,8958). CONCLUSÃO: Os resultados 
mostraram que o bloqueio da REMT no grupo OF foi semelhante 
ao grupo OP, sendo igualmente eficiente em cirurgias com alto 
estímulo nociceptivo, além de menor incidência de NVPO e menor 
consumo de morfina no POI.
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814 – Curarização residual após uso de 
vecurônio e suxametônio na mesma paciente: 
relato de caso
Autores: *Juliana Barbosa de Souza, Imaikon Gomes de Lima, Namir 
Rodrigues Afonso, Richaele de Sousa Teixeira

Instituição: Hospital Universitério João de Barros Barreto

INTRODUÇÃO: Bloqueadores neuromusculares (BNMs), usados na 
indução anestésica com o objetivo de melhorar o relaxamento 
muscular, seja para intubação orotraqueal ou da musculatura do 
local cirúrgico, podem causar paralisia residual pós-operatória 
devido à curarização residual (Aytac e colaboradores, 2016). Como 
consequência, tem-se o aumento do risco de incidentes tenebrosos 
respiratórios na recuperação pós-anestésica, retardando a alta da 
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SRPA, podendo aumentar também a morbidade em longo prazo 
(Butterly e colaboradores, 2010). RELATO DE CASO: Mulher, 38 
anos, ASA II, encaminhada ao bloco cirúrgico para realizar biópsia 
de linfonodo cervical. Monitorização multiparamétrica. Sedação 
com midazolam 1 mg. Devido à grande ansiedade por parte da 
paciente e da não colaboração durante anestesia local, optou-se 
por anestesia geral balanceada. Pré-oxigenação sob máscara facial 
com O2 a 100%. Indução com fentanila 150 mcg, etomidato 18 
mg e suxametônio 60 mg. Utilizou-se BNM despolarizante devi-
do à provável via aérea difícil da paciente constatada em visita 
pré-anestésica prévia e curta duração de ato cirúrgico. Intubação 
orotraqueal (IOT), sob laringoscopia direta, com TOT 7,0 aramado, 
acoplamento à ventilação mecânica (VM). Manutenção anestésica 
com sevoflurano a 2%. Utilizou-se vecurônio 4 mg a pedido da 
equipe cirúrgica para maior relaxamento. Procedimento cirúrgico 
ocorreu sem intercorrências. Ao fim, foi realizada reversão de 
bloqueio neuromuscular (atropina 1 mg + neostigmina 2 mg). 
Após cerca de 15 minutos de extubação, a paciente evoluiu com 
dispneia e dessaturação, chegando Sao2 a 79%, sem melhora 
com outras medidas. Foi necessária reintubacão, utilizando-se 
propofol 40 mg e suxametônio 40 mg. Ventilação com pressão 
positiva, seguida de acoplamento à VM. Ausculta pulmonar sem 
alterações. Foram administrados hidrocortisona 1 g, neostigmina 
3 mg, flumazenil 0,5 mg e naloxona 0,4 mg após 40 minutos de 
reintubação. Após 1 hora e 20 minutos, a paciente foi extubada, 
recebeu O2 suplementar por cateter nasal e manteve-se eupneica. 
Recuperação pós-anestésica realizada em sala e encaminhada ao 
leito em bom estado geral. DISCUSSÃO: Apesar de o uso dos inibi-
dores da colinesterase no processo de descurarização reduzirem 
a incidência de curarização residual no pós-operatório e o tempo 
de permanência na SRPA (Aytac e colaboradores, 2016), o caso 
em questão mostra que a curarização residual é uma realidade 
na prática diária do anestesiologista, requerendo vigilância per-
manente no pós-operatório para uma intervenção instantânea, 
caso ocorram complicações respiratórias.
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867 – Estudo comparativo entre o uso de 
pregabalina, sulfato de magnésio e lidocaína 
na atenuação da resposta cardiovascular 
à intubação endotraqueal: ensaio clínico 
randomizado
Autores: Lis Pinheiro Cruz, *Marcella Siqueira Pacheco, Jane Auxiliadora 
Amorim, Armando Moreira Mendes Filho, João José de Almeida Medeiros

Instituição: Hospital da Restauração

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO:  A laringoscopia e a intubação en-
dotraqueal podem promover taquicardia, hipertensão arterial 
e arritmias devido à ativação do sistema nervoso autonômico. 
O objetivo deste estudo foi comparar a atenuação da respos-
ta hemodinâmica à laringoscopia e à intubação endotraqueal 
após o uso de lidocaína, sulfato de magnésio ou pregabalina. 
MÉTODO: Estudo randomizado, duplo-cego, com amostra de 62 
pacientes adultos, ASA P1 ou P2, submetidos a cirurgias eletivas 
sob anestesia geral. Foram excluídos pacientes com preditores 
de via aérea difícil; IMC ≥ 35 kg/m2; diabéticos; cardiopatas; em 
uso de betabloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, 
sedativos, anticonvulsivantes, fármacos ou álcool; e com alergia 

aos fármacos da pesquisa. Os participantes foram randomizados 
em quatro grupos: o grupo PG recebeu 150 mg de pregabalina 
oral 60 minutos antes da indução anestésica; o grupo SM, 30 
mg/kg de sulfato de magnésio IV 15 minutos antes da indução 
anestésica; o grupo LD, 1,5 mg/kg de lidocaína IV 90 segundos 
antes da laringoscopia; e o grupo CT, placebo oral, 60 minutos 
antes da indução anestésica. Todos foram submetidos à anestesia 
geral balanceada, e, na indução, foram administrados fentanila 3 
mcg/kg, propofol 2 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. A laringoscopia 
e a intubação endotraqueal foram realizadas após atingir TOF 
zero. As variáveis pesquisadas foram pressão arterial sistólica 
(PAS), pressão arterial diastólica (PAD), pressão arterial média 
(PAM) e frequência cardíaca (FC) nos seguintes momentos: após 
admissão em sala cirúrgica (M0), antes da indução anestésica (M1) 
e no primeiro (M2), terceiro (M3), quinto (M4) e décimo minutos 
(M5) após intubação endotraqueal. Foi considerado estatistica-
mente significativo o valor de p < 0,05. RESULTADO: Foi utilizado 
o teste Anova de dois fatores para análise entre grupo e tempo. 
Os grupos foram homogêneos quanto ao perfil antropométrico 
e clínico. No momento M2, foi observado, em todos os grupos, 
redução estatisticamente significativa da FC (p = 0,002), PAS (p = 
0,001), PAD (p < 0,001) e PAM (p < 0,001) comparado aos parâ-
metros registrados no momento M0. Também no momento M2, 
no grupo LD, a redução da FC foi superior e estatisticamente  
significativa quando comparada ao grupo PG (p = 0,004). Nos 
demais momentos, os grupos tiveram comportamento seme-
lhante quanto às variáveis avaliadas. CONCLUSÃO: No presente 
estudo, os fármacos comparados apresentaram resultados se-
melhantes quanto à atenuação da resposta hemodinâmica à 
laringoscopia e à intubação endotraqueal. Apenas no momento 
M2 a redução da FC foi superior e estatisticamente significativa 
nos pacientes que receberam lidocaína comparados aos que 
receberam pregabalina.
Referência
Mendonça F, de Queiroz L, Guimarães C, Xavier A. Os efeitos da lidocaína e do sulfato 
demagnésio na atenuação da resposta hemodinâmica à intubação orotraqueal: 
estudo unicêntrico, prospectivo, duplamente encoberto e aleatorizado. Rev Bras 
Anestesiol. 2017; 67(1):50-6.

989 – PCR em AESP durante realização  
de CPRE sob sedação
Autores: *Maria Letícia Diniz Salvador de Carvalho, Maria Penna Luz, 
Haward Hideo Uoieno Iosto

Instituição: Hospital Federal de Ipanema

INTRODUÇÃO: A colangiopancreatografia retrógrada endoscó-
pica (CPRE) é um exame complexo com potencial maior de com-
plicação. Os potenciais riscos relacionados à anestesia incluem 
hipóxia, broncoaspiração, complicações cardiopulmonares e 
sedação residual. Este relato tem como objetivo relatar uma PCR 
com desfecho desfavorável durante a CPRE. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo feminino, 53 anos, ASA1, submetida à CPRE por 
suspeita de coledocolitíase. Foi realizada monitorização, venóclise, 
cateter de O2 suplementar. Na posição DLE, foi iniciada sedação 
com midazolam 2,5 mg IV, fentanila 50 mcg IV e propofol 1% em 
BIC IV. Após 40 minutos do início do procedimento, apresentou 
colapso hemodinâmico e PCR em AESP; procedeu-se à manobra de 
ressuscitação, IOT com TOT 7,5 com cuff, punção de veia femoral à 
direita, punção de artéria femoral à direita. Após 8 minutos e total 
de 3 ampolas de adrenalina, houve retorno do ritmo sinusal. A pa-
ciente foi encaminhada à UTI. D1 pós-PCR, a paciente encontra-se 
comatosa, sem sedação, sem reflexo de tosse, pupilas midriáticas, 
em VM. Foram administrados noradrenalina 9 mL/h + HV 66 mL/h + 
amiodarona 5 mL/h. Foi realizada TC de crânio com diagnóstico de 
edema cerebral difuso/encefalopatia anóxica pós-PCR. Suspeita de 
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morte encefálica; nova TC realizada no D2 pós-PCR, para descartar 
causa específica de morte encefálica. Em D3 pós-PCR é iniciado 
protocolo de ME com coleta de gasometrias pré e pós-teste de 
apneia e realização de EEG. Em D4 pós-PCR é constatado ME. 
DISCUSSÃO: A CPRE é um exame com potencial de complicações, 
com taxa de 5% de complicações específicas ao procedimento 
(pancreatite, sepse, hemorragia) com 0,3% de mortes e 1% de 
complicações inespecíficas com 0,07% de mortes. As principais 
complicações associadas à anestesia incluem broncoaspiração, 
hipoxemia, complicações cardiopulmonares e sedação residual. 
Quando comparadas a eficácia e a segurança do procedimento 
realizado sob sedação ou anestesia geral, estudos mostram que 
não houve diferença nas complicações ou na mortalidade. Uma 
das complicações raras, porém potencialmente fatais, é a embolia 
aérea, mais comum durante a CPRE, com incidência relatada de 
até 2,4%. Alto índice de suspeita de embolia gasosa deve ser 
mantido em pacientes que exibem colapso hemodinâmico súbito 
inexplicado durante o procedimento. Durante PCR em assistolia, 
devem-se iniciar as manobras de ressuscitação preconizadas e 
pensar nas causas prováveis de PCR no paciente anestesiado 
(8H e 8T). Por fim, a CPRE deve ser realizada por uma indicação 
absoluta, devidos às altas taxas de complicações.
Referências
Goudra B. Anesthesia for gastrointestinal endoscopy in adults. UpToDate [Internet]. 
Waltham:UpToDate; 2019 [capturado em: 29 jan. 2020]. Disponível em: https://www.
uptodate.com/contents/anesthesia-for-gastrointestinal-endoscopy-in-adults/print

Tringali A, Loperfido S, Costamagna G. Endoscopic retrograde cholangiopancreato-
graphy: Indications, patient preparation, and complications. UpToDate [Internet]. 
Waltham: UpToDate; 2019. [capturado em: 29 jan. 2020]. Disponível em: https://
www.uptodate.com/contents/endoscopic-retrograde-cholangiopancreatography-
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1046 – Abordagem anestésica para paciente 
adulto portador de síndrome de Costello: 
relato de caso
Autores: Hugo Arão Costa Brasil Filho, João Pedro Gonçalves Figueira, 
Mewryane Câmara Brandão Ramos, *José Eduardo Martins Adorno, Ivan-
dete Coelho Pereira, Mirlane Guimarães de Melo Cardoso

Instituição: Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do 
Amazonas/CET do Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas, Manaus, 
AM, Brasil

INTRODUÇÃO: A síndrome de Costello (SC) é uma patologia au-
tossômica dominante, causada por mutações no gene HRAS. Esse 
gene fornece instrução às proteínas que controlam o crescimento 
e a divisão celular. É uma condição clínica extremamente rara, 
com cerca de 200 a 300 casos confirmados em todo o mundo. 
Apresenta-se como uma desordem complexa do desenvolvimen-
to, envolvendo características craniofaciais, baixo peso, atraso 
no desenvolvimento cognitivo e anormalidades cardíacas e es-
queléticas. O manejo anestésico na população pediátrica com 
síndrome de Costello é relatada na literatura, mas poucos casos 
em adultos, uma vez que esses pacientes raramente atingem 
a segunda década de vida. O objetivo deste relato é descrever 
o manejo perioperatório em um paciente adulto portador da 
SC submetida a exérese de lesão suspeita em mama esquerda. 
RELATO DE CASO: Mulher, 25 anos, 40 kg, ASA III, portadora de 
SC em acompanhamento multiprofissional, apresentando cisto 
complexo em mama direita com programação cirúrgica pela 
mastologia. Avaliação pré-anestésica criteriosa evidenciou déficit 
cognitivo; alterações cárdicas (prolapso mitral com degeneração 
mixomatosa moderada e insuficiência discreta, membrana perfu-
rada na base do septo interventricular; fração de ejeção de 75%); 
alterações dermatológicas, como excesso de pele no dorso das 
mãos; e preditores de via aérea difícil, como microstomia, distân-

cia tireomentoniana < 6 cm, Mallampati IV e periodontite. Fazia 
uso regular de metoprolol 200 mg/dia, verapamil 120 mg/dia e 
clonazepam 16 gotas/dia. Na SO, após monitorização-padrão e 
confirmação de UTI, foram administradas inicialmente fármacos 
antieméticos, inibidor de H2 e analgésicos. Optou-se por propofol 
100 mg infusão contínua e lidocaína 10% spray em orofaringe para 
laringoscopia direta, na qual foi evidenciado Cormack-Lehane grau 
IV. Pelo tempo de cirurgia previsto e por tratar-se de cirurgia não 
cavitária com menor estímulo nociceptivo, optou-se por passagem 
de máscara laríngea (ML) nº 4 e bloqueio intercostal direito com 
lidocaína 2% com vasoconstritor 12 mL. O procedimento durou 
60 minutos, sem intercorrências, e a paciente foi encaminhada 
para a SRPA com sucesso. DISCUSSÃO: O manejo anestésico de 
pacientes sindrômicos é sempre desafiador, em parte por inú-
meras anomalias associadas a complicações que, na SC, estão 
relacionadas a distúrbios cardíacos e craniofaciais, incluindo 
macrocefalia, macroglossia, mandíbula pequena, pescoço curto, 
papilomatose de via aérea, malformação laríngea e escoliose. 
Portanto, deve-se atentar para a avaliação perioperatória para 
a potencial dificuldade de manejo da VA e a necessidade de 
profilaxia de broncoaspiração.
Referências
Pereira APR, Grunewald STF. Síndrome de Costello: relato de caso e revisão da abor-
dagem diagnóstica. Resid Pediatr. 2016;6(3):141-4.  

Ugata K, Imamachi N, Hashimoto A, Saito Y. Anesthetic management in an adult 
patient with Costello Syndrome: a case report. A A Pract. 2019;13(2):41–3. 

1170 – Instilação de anestésico local em 
região periglótica para prevenção de dor 
faríngea no pós-operatório de pacientes 
submetidos à anestesia geral e à intubação 
orotraqueal: série de casos
Autores: Danilo Martins Correia, Leandro Tonhá de Castro, Marcelo Carneiro 
da Silva, *Yasser Moura Hamidah

Instituição: CET – HRG

INTRODUÇÃO: Dor faríngea é uma das complicações mais fre-
quentes relacionadas à intubação orotraqueal em cirurgias re-
alizadas sob anestesia geral, com incidência citada de até 62%. 
A manipulação da via aérea é o principal fator de risco para dor 
no pós-operatório, seguida da presença do tubo na hipofaringe. 
Tosse, rouquidão e dispneia estão entre os sintomas. Outros fatores 
associados são sexo, idade, duração do procedimento cirúrgico, 
calibre do tubo e intercorrências durante a intubação. Descrevemos 
uma série de casos nos quais a instilação de anestésico local na 
região periglótica no momento anterior à intubação se mostra 
um método possível para reduzir esses sintomas. RELATO DE 
CASOS: Apresenta-se uma série de 8 casos de pacientes ASA I ou 
II, Cormack-Lehane I ou II, com idade entre 30 e 65 anos, subme-
tidos a cirurgias abdominais por laparotomia sob anestesia geral 
e intubação orotraqueal, sendo 3 do sexo masculino e 5 do sexo 
feminino. Todas as cirurgias tiveram tempo operatório superior 
a 120 minutos, e foi utilizada a mesma técnica anestésica. Foi 
realizada monitorização-padrão com eletrocardiograma (ECG), 
PANI, oximetria de pulso, BIS, TOF e PTC. Indução anestésica com 
fentanila 5 mcg/kg, propofol PFS 1% em modo TCI com alvo 4 
até perda da consciência, e rocurônio 0,6 mg/kg. Ventilação com 
máscara durante 3 minutos. Foi realizada laringoscopia direta 
convencional com laringoscópio Macintosh lâmina número 4. 
Após visualização das pregas vocais, foram instilados 10 mL de 
solução de ropivacaína 0,5% e lidocaína 1% com atomizador em 
glote. Passagem do tubo orotraqueal com cuff tamanho 7,5 para 
pacientes do sexo feminino e 8,0 para pacientes do sexo masculino. 
Manutenção com remifentanila 0,1 mcg/kg/min e propofol PFS 
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1% de acordo com BIS. Foram administradas ondansetrona 8 mg, 
dexametasona 10 mg, dipirona 2 g, parecoxibe 40 mg e morfina 
0,1 mg/kg. Após o término, o bloqueio neuromuscular foi revertido 
com sugamadex 2 mg/kg. Então, foram avaliados presença de 
reflexos de tosse durante extubação, bem como aumento de PA e 
FC. Um paciente apresentou reflexos de tosse durante a extubação; 
nenhum deles apresentou aumento de FC ou PA. Na SRPA, foram 
avaliados presença de dor faríngea, rouquidão e tosse, 1 hora,  
6 horas, 12 horas e 24 horas após a extubação. Todos classifica-
ram a dor faríngea como ausente; 1 paciente apresentou tosse  
24 horas após a extubação, e nenhuma rouquidão. DISCUSSÃO:  
A instilação de anestésico local em região periglótica parece redu-
zir os sintomas decorrentes da presença do tubo orotraqueal na 
hipofaringe, bem como suas consequências durante a extubação 
e o pós-operatório, evitando, portanto, variações dos parâmetros 
hemodinâmicos, bem como proporcionando melhor conforto 
para o paciente no pós-operatório imediato e tardio. Segundo a 
literatura, as doses utilizadas são seguras; portanto, a toxicidade 
não é um fator limitante. Este estudo terá seguimento com um 
grupo-controle.
Referência
El-Boghdadly K, Bailey CR, Wiles MD. Postoperative sore throat: a systematic review. 
Anaesthesia. 2016;71(6):706–717. 

ANESTESIA REGIONAL  
E DOR PÓS-OPERATÓRIA

246 – Bloqueio contínuo bilateral do plano 
eretor da espinha em cirurgia de correção  
de pectus excavatum
Autores: *Ana Júlia Depieri, Augusto Gubert Deud, Bruno Alfredo Gonçalves 
Salvetti, Lorena Paccola Canova

Instituição: Hospital de base – FAMERP

INTRODUÇÃO: Para cirurgias torácicas e abdominais, a utilização 
do bloqueio do plano eretor da espinha (erector spinae plane – ESP) 
como adjuvante tem bons resultados. A analgesia multimodal possui 
como vantagens poupar opioides, evitar bloqueio de neuroeixo e 
diminuir o tempo de internação. No caso relatado, foi realizado o 
bloqueio ESP com passagem de cateter para cirurgia de correção 
de pectus excavatum. RELATO DE CASO:   Paciente do sexo masculino, 
14 anos, 56 kg, 1,72 m, ASA I, em cirurgia de correção de pectus ex-
cavatum, com monitorização básica e venóclise. Indução anestésica 
com sufentanila, propofol e rocurônio. Intubação orotraqueal com 
cânula 7,0 com cuff. Manutenção da hipnose com sevoflurano e 
dexmedetomidina como adjuvante. Realizado bloqueio do ESP em 
decúbito lateral esquerdo, em condições estéreis, com uso de ultras-
som, a 2 cm da linha mediana no nível de T6; visualizado processo 
espinhoso, musculo romboide maior e eretor da espinha; punção 
com agulha Tuohy 18 G e infusão de 15 mL de ropivacaína 0,4%, 
com disseminação adequada. Procedeu-se à passagem de cateter 
peridural, introdução de 5 cm dentro do espaço e confirmado o 
posicionamento. Cateter tunelizado e fixado na pele. Técnica rea-
lizada bilateralmente. Ao término da cirurgia, foram administrados 
mais 15 mL de ropivacaína a 0,4%. Após 24 horas, dor nota 7 (0-10; 
Escala Verbal Numérica – EVN), realizada nalbufina e ropivacaína 
a 0,4%, 15 mL em cada cateter, com dor nota 2 após medicação. 
No segundo dia, foi iniciada deambulação, mantida boa mecânica 
ventilatória e dor nota 3; administrados 20 mL de ropivacaína a 
0,35% bilateralmente. No terceiro dia, dor nota 2, administrados  
20 mL de ropivacaína a 0,25% bilateralmente. No quarto dia, estava 

sem dor e foram retirados os cateteres. No quinto dia, manteve-se 
sem dor e recebeu alta. DISCUSSÃO: No caso, a utilização do ESP 
foi eficiente, por evitar o desconforto da anestesia peridural e suas 
complicações, e erradicarmos complicações pulmonares e melhora 
da mecânica ventilatória. Houve diminuição no uso de opioides. 
O ESP não substitui o bloqueio epidural ou paravertebral, mas é 
uma alternativa quando esses não forem executáveis. Não foi de-
monstrado sucesso da técnica utilizada isoladamente, pois a dor 
visceral não é abolida. O bloqueio do ESP é confiável e simples de 
executar. No caso em questão, obtivemos sucesso na analgesia e 
diminuição no tempo de internação.
Referências
Cassai A, Tonetti T, Galligioni H, Ori C. Bloqueio do plano do eretor da espinha com 
técnica de múltiplos cateteres para esofagectomia aberta: relato de caso. Rev Bras 
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613 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
para analgesia pós-operatória de cirurgia 
cardíaca
Autores: *Fernanda Sousa Machado Borges, Gustavo Siqueira Elmiro, 
Stanlley de Oliveira Loyola, Dário Humberto de Paiva, Thiago Nunes Meireles 
de M.Fernandes, Paula de Souza Mota

Instituição: Clínica de Anestesia – Goiânia

INTRODUÇÃO: Com o uso do ultrassom, novos bloqueios têm sido 
utilizados. Bloqueios interfasciais são cada vez mais populares devido 
a sua segurança e facilidade técnica. Normalmente apresentam a 
mesma eficácia analgésica com melhor perfil respiratório e hemodi-
nâmico do paciente. No caso, foi colocado um cateter no plano eretor 
da espinha para analgesia contínua no pós-operatório de cirurgia 
cardíaca. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 57 anos, 78 kg,  
HAS (losartana [50 mg/dia] e hidroclorotiazida [25 mg, 2×/dia]), sem 
outras comorbidades, submetido à revascularização miocárdica. 
Proposta anestésica: anestesia geral balanceada e raquianestesia. 
Monitorização multiparamétrica, venóclise MSE J 14 G, PAI MSE J 18 G,  
raquianestesia com técnica asséptica, injetados 40 mg de neoca-
ína hiperbárica 0,5%, 200 mcg de morfina e 20 mcg de sufenta-
nila, posição de Trendelenburg com bloqueio sensitivo satisfató-
rio no nível de T2. Adjuvantes: cefuroxima (1,5 g), dexametasona  
(10 mg), ranitidina (50 mg), epsilon (4 g); indução venosa com  
100 mg de propofol, 20 mg de cetamina e 12 mg de cisatracúrio; 
IOT com TOT 8 mm com cuff. Puncionado acesso venoso central em 
subclávia direita. Durante toda a cirurgia, foi mantida assistência 
integral e suporte hemodinâmico intensivo; CEC de 105 minutos. 
Cirurgia sem eventos adversos; paciente encaminhado para UTI, 
extubado, estável hemodinamicamente, em uso de noradrenalina  
(0,02 mcg/kg/min). Após 24 horas, pacientes foi reavaliado na UTI, 
evoluiu com estabilidade hemodinâmica e referia dor no local da 
esternotomia (4/10), principalmente à inspiração profunda. Foi in-
serido cateter no plano eretor da espinha bilateralmente sob técnica 
asséptica, realizada injeção de ropivacaína 0,5% (20 mL), seguido de 
infusão contínua de ropivacaína 0,24% (10 mL/h), sem intercorrências. 
Nas primeiras 24 horas de inserção do cateter, o paciente foi reava-
liado e referiu alívio completo da dor, com melhora importante para 
realização da fisioterapia respiratória. Após 48 horas da introdução, 
o cateter saiu do posicionamento adequado, mas optamos por não 
reinseri-lo, pois o paciente não referia dor. Recebeu alta da UTI 3 
dias após a realização da cirurgia. DISCUSSÃO: A dor tem efeitos 
fisiológicos indesejáveis, como ativação adrenérgica, instabilidade 
hemodinâmica, ativação de mediadores inflamatórios e complicações 
pulmonares, dessa forma, o controle da dor na UTI é um dos pilares 
para a recuperação precoce do paciente. O bloqueio do plano eretor 
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da espinha é promissor por se apresentar como uma técnica mais 
simples e segura quando comparada ao bloqueio paravertebral, 
além disso, é bem indicada em cirurgias cardíacas, pois o paciente 
pode apresentar distúrbios de coagulação, o que tornam bloqueios 
do neuroeixo arriscados. 
Referência 
Kimachi PP, Frederico TN, Flores EM, Martins EG. Bloqueio paravertebral torácico e 
do plano eretor da espinha. In: Mattos SLL, Hamaji A, Nunes RR. Anestesia guiada 
por ultrassom. Rio de Janeiro: SBA; 2018. p. 617-96.

621 – Analgesia pós-operatória com bloqueio 
do plano quadrado lombar tipo II em 
adrenalectomia por feocromocitoma
Autores: Carlos André Cagnolati, Paulo Sérgio Mateus Serzedo, Leandro 
Criscuolo Miksche, Fernanda Bazzani Kretzer, Raíssa Salgado Pacheco, 
*Brenner Carvalho Pena

Instituição: CARP – Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto

INTRODUÇÃO: O uso do ultrassom para anestesia regional permitiu 
que houvesse um aumento do número de bloqueios de planos 
interfasciais, permitindo a administração de anestésicos locais em 
pontos inacessíveis para obtenção de anestesia cirúrgica ou analgesia 
pós-operatória. O bloqueio quadrado lombar foi descrito pela primeira 
vez por Blanco em 2007 e tem como principal vantagem a extensão da 
dispersão do agente anestésico local para o plano entre os músculos 
oblíquo interno, transverso do abdome e para o espaço paravertebral, 
o que tende a produzir maior analgesia e ação mais prolongada da 
solução anestésica injetada. RELATO DE CASO: M.F.L., sexo feminino, 
54 anos, IMC 28,75, hipertensa, diabética, dislipidêmica, em uso de 
losartana, atensina, anlodipino e espironolactona, admitida em sala 
cirúrgica para adrenalectomia laparoscópica unilateral por diagnóstico 
de feocromocitoma. Paciente previamente monitorizada de acordo 
com diretrizes da SBA, acesso venoso periférico com Abocath 18 G 
em MSE prévio e funcionante, realizados no início: dexametasona, 
cefazolina e ranitidina. Para ansiólise, 2 mg de midazolam. Foi ga-
rantida pressão arterial invasiva em artéria radial direita e acesso 
venoso central em jugular interna direita. Optou-se por anestesia 
geral intravenosa com indução anestésica, utilizando-se sufentanila 
(40 mcg), propofol em TCI, remifentanila em TCI, lidocaína (60 mg), 
rocurônio (50 mg) e, após indução, realizada intubação orotroqueal 
sob laringoscopia direta sem intercorrências. Anestesia mantida com 
propofol e remifentanila em TCI. Após posicionamento e aquecimento, 
iniciou-se o procedimento cirúrgico. Manteve-se estável durante todo 
o período. Ao final do ato cirúrgico, após 4,5 horas, foi feito bloqueio 
do tipo quadrado lombar, guiado por ultrassom, com 30 mL de ropi-
vacaína 0,5% e reversão do bloqueio neuromuscular com sugamadex 
(200 mg, em bolus). A paciente foi extubada e encaminhada ao CTI 
estável hemodinamicamente, permaneceu sem queixa de dor durante 
24 horas após o procedimento, nas quais não houve necessidade de 
administração de opioides. DISCUSSÃO: O bloqueio do quadrado 
lombar tipo 2, em teoria, prevê a dispersão para o espaço paravertebral, 
promovendo analgesia da parede abdominal e visceral, diminuindo 
a necessidade do uso de opioides, de forma similar aos bloqueios do 
neuroeixo, porém com menor efeito hemodinâmico – fato importante 
nesses pacientes, uma vez que, sem o estímulo catecolaminérgico, 
tendem a permanecer hipotensos no pós-operatório. 
Referências 
Akerman M, Pejčić N, Veličković I. A review of the quadratus lumborum block and 
ERAS. Front Med (Lausanne). 2018;5:44. 

Sukmono RB, Rahendra AS, Aditianingsih D, Tantri AR. Comparison of intraoperative 
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659 – Bloqueio do plano eretor  
da espinha, uma opção de analgesia  
pós-operatória em paciente de alto risco: 
relato de caso
Autores: *Hannah Torres de Melo Moura, Iale Tarcyla Souza Parízio, Danielly 
Karla Leal de Lima, Bruno José Aliano Costa, Marcelo Neves Silva, Tânia 
Cursino de Menezes Couceiro

Instituição: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (BPES) é 
uma técnica simples, realizada com auxílio de ultrassonografia, 
que promove analgesia visceral e somática com menor risco de 
complicações hemodinâmicas do que os bloqueios do neuroeixo 
e paravertebral, além de representar uma alternativa eficaz para 
analgesia intra e pós-operatória em pacientes de alto risco. RELA-
TO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 72 anos, 72 kg, ASA III, 
Mallampati 3, ex-tabagista, hipertenso, história de três cirurgias de 
revascularização miocárdica, última em 2005. Acidente vascular 
encefálico isquêmico há 3 anos. Admitido, há 1 mês, no serviço de 
cardiologia para realização de cateterismo diagnóstico (CAT) por 
angina instável. Realizado o CAT e posicionado stent farmacológico 
no primeiro ramo marginal, sem intercorrências. Evoluiu com 
hemorragia digestiva alta; foi submetido a endoscopia digestiva 
alta, que evidenciou lesão gástrica ulceroinfiltrativa, com bordas 
irregulares. O resultado da biópsia foi de proliferação estromal 
com atipias celulares; indicou-se gastrectomia subtotal com 
linfadenectomia retroperitoneal. Após avaliação cardiológica, 
foi considerado apto à cirurgia, embora com risco cardiológico 
elevado; orientou-se suspensão de clopidogrel 5 dias antes do 
procedimento. Exames pré-operatórios evidenciaram anemia 
normocítica e normocrômica, sendo administrado dois concen-
trados de hemácias. Após monitorização com oximetria e pressão 
arterial invasiva, foi induzida anestesia com fentanila (350 mcg, IV),  
lidocaína (60 mg, IV), etomidato (20 mg, IV) e rocurônio (45 mg, 
IV), seguida de intubação orotraqueal sob laringoscopia direta, 
Cormack-Lehanne IIb, com lâmina McCoy nº 4 e bougie, tubo 
orotraqueal 8,0 com cuff. Mantida com sevoflurano 1,5 a 2% e 
cetamina (30 mcg/kg/min, IV). Realizou-se profilaxia de náuseas 
e vômitos e analgesia com dipirona (2 g, IV), morfina (3 mg, IV). 
Após o término da cirurgia e antes da extubação, foi realizado 
bloqueio do plano eretor da espinha bilateral. Com o paciente em 
decúbito lateral direito, posicionou-se o transdutor ultrassônico 
3 cm lateralmente ao processo espinhoso de T5. Visualizando 
este mais os músculos trapézio, romboide e eretor da espinha, 
procedeu-se à punção com técnica em plano utilizando agu-
lha sonossensível de 100 mm, no sentido cefálico-caudal, até 
atingir o plano fascial do músculo eretor da espinha, injetando 
levobupivacaína 0,25% (10 mL) bilateralmente. Encaminhado à 
UTI extubado e, após 24 horas, transferido para enfermaria. No 
segundo DPO, necessitou de analgesia com tramadol (100 mg, 
de 6/6 horas). Recebeu alta hospitalar no quarto DPO. DISCUS-
SÃO: O BPES, técnica analgésica descrita recentemente, tem 
demonstrado promover adequada analgesia toracoabdominal 
sem alterações hemodinâmicas. No caso em questão, preferiu-se 
essa técnica para minimizar os efeitos sistêmicos do bloqueio 
peridural e reduzir a dose de opioide sistêmico, tendo em vista 
a gravidade do caso. 
Referência

Chin KJ, Barrington MJ. Erector spinae block: a magic bullet for postoperative anal-
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TEMAS LIVRES EM ANESTESIOLOGIA | 66º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA     107



835 – Bloqueio do grupo de nervos 
pericapsular (PENG) para artroplastia de 
quadril: relato de caso
Autores: *Thiago Gadelha Batista dos Santos, Cássia Luana dos Santos 
França, Alexandro de Araújo Altamiranda, Jayme Marques dos Santos 
Neto, Flávia Augusta de Orange L. da F. e Silva, Ruy Leite de Melo Lins Filho

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A abordagem guiada por ultrassonografia (USG) do 
grupo de nervos pericapsulares pode ser uma alternativa aos blo-
queios de fáscia ilíaca (BFI) ou do nervo femoral (NF) para analgesia 
das intervenções no quadril. Estudos anatômicos em cadáveres 
identificaram ramos articulares sensitivos do nervo femoral, do nervo 
obturador (NO) e do nervo obturador acessório (NOA) nessa topo-
grafia, sendo seu bloqueio potencialmente útil na redução do uso de 
analgésicos opioides. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 
50 anos, 68 kg, hipertenso, portador de osteoartrite crônica, admitido 
para realização de artroplastia coxofemoral. Referia, na admissão 
na sala de cirurgia, queixa de dor 8/10 segundo a escala analógica 
visual (EAV). Realizada raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 
(17,5 mg), punção mediana com agulha 25 G de Quincke em L3-L4. 
Optou-se por não utilizar adjuvantes no bloqueio de neuroeixo. Ao 
final da cirurgia, o paciente foi encaminhado à sala de recuperação 
pós-anestésica, onde, devidamente monitorizado, foi realizado o 
bloqueio do grupo de nervos pericapsulares (PENG) à direita guiado 
por USG, sob técnica asséptica e em posição supina. O probe linear 
foi posicionado em plano transversal ao longo do ramo púbico. Após 
identificação da eminência iliopúbica (EIP), do tendão do iliopsoas 
e da artéria femoral, foi realizado agulhamento em plano de lateral 
para medial até posicionar a ponta da agulha Tuohy 18 G no plano 
musculofascial entre o tendão do psoas anterior e o ramo púbico 
posterior. Após aspiração negativa, foram injetados 30 mL de ro-
pivacaína a 0,3% e clonidina (1 mcg/kg). Nas 48 horas seguintes, o 
paciente apresentou força preservada do quadríceps, com escore de 
dor 00/10 na EAV, sem outras queixas, com esquema analgésico de 
dipirona (2 g, de 6/6 horas). Não foram utlizados opioides de resgate. 
DISCUSSÃO: Os bloqueios do NF e da fáscia ilíaca são usados para o 
manejo da dor em pacientes com fraturas e processos degenerativos 
crônicos do quadril, pois fornecem analgesia com efeito poupador 
de opioides. A cápsula anterior do quadril é inervada pelo NO, e pelo 
NOA e NF, que, juntos, têm um papel maior na inervação do quadril 
anterior. Os ramos articulares altos de NF e NOA são encontrados 
entre a espinha ilíaca anteroinferior e a EIP, enquanto a NO está 
próximo ao acetábulo inferomedial. O NOA percorre parte medial do 
músculo psoas ao nível de L5 e da EIP para entrar na cápsula articular 
anteromedial. O PENG bloqueia de forma mais consistente os ramos 
articulares do NOA e do NF em comparação ao bloqueio isolado do 
femoral e o 3-em-1. Neste relato, a aplicação do bloqueio PENG foi 
efetiva em promover bloqueio sensorial adequado, sem fraqueza 
muscular e com analgesia pós-operatória prolongada, evitando o 
uso de opioides perioperatórios. 
Referência 

Girón-Arango L, Peng PWH, Chin KJ, Brull R, Perlas A. Pericapsular Nerve Group (PENG) 
block for hip fracture. Reg Anesth Pain Med. 2018;43(8):859–63. 

939 – Bloqueio de gânglio esfenopalatino: 
alternativa simples e segura no tratamento  
de cefaleia pós-punção dural
Autores: Flávia Pelosi da Cruz Gouveia, Carina Haubrichs de Freitas e Silva, 
Larissa Russano Ribeiro, *Mariana Mendonça Beadle Dahia

Instituição: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle 

INTRODUÇÃO: O gânglio esfenopalatino (GEP) situa-se bilateral-
mente na fossa pterigopalatina, a 3 mm da mucosa da parede 
posterior da cavidade nasal, recebendo inúmeros aferentes senso-
riais. Seu bloqueio é comumente utilizado em casos de enxaqueca 
grave e neuralgia do trigêmeo, entretanto sua prática tem sido 
difundida como opção menos invasiva para alívio sintomático da 
cefaleia pós-punção dural (CPPD). A analgesia ocorre por bloqueio 
trigeminal e parassimpático, alterando o tônus do vaso menín-
geo e a transmissão da nocicepção. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 18 anos, história de enxaqueca, submetida 
a cesárea de urgência sob bloqueio subaracnóideo; paciente 
sentada, agulha de Quincke 25 G, sem dificuldade técnica. Após 
48 horas, iniciou quadro de cefaleia pulsátil, de leve intensidade 
na região frontotemporal. Prescrição na alta hospitalar: otimizar 
ingesta hídrica, anti-inflamatório não esteroide, analgésicos e 
cafeína. Em 48 horas, houve progressão da dor, foto e fonofobia, 
piora em ortostase. Readmitida no hospital, iniciou-se hidratação 
venosa; administrados dipirona (1 g, IV, de 4/4 horas) e tramadol 
(50 mg, SC, de 6/6 horas); otimizada ingesta de cafeína. Ao exame: 
decúbito dorsal a 0º com dor NSR 9, fotofobia e piora em ortos-
tase NSR 10. Realizado bloqueio de GEP (BGEP) via transnasal, 
utilizando dois aplicadores com ponta de algodão embebidos 
em ropivacaína 0,5%. A cada 5 minutos, 2 mL de solução foram 
instiladas pelo cabo do aplicador em cada narina, totalizando 
12 mL de ropivacaína 0,5%. Paciente referiu alívio imediato da 
dor NSR 0 em decúbito dorsal e sentada e dor leve NSR 4 em 
ortostase. Otimizada analgesia com dipirona (2 g, de 4/4 horas) 
e cetoprofeno (100 mg, de 12/12 horas). Após 24 horas, paciente 
ainda relatava dor NSR 4, mas mantendo ortostase e deambulação. 
Optou-se por aumentar ingesta hídrica e de cafeína, associando 
di-hidroergotamina (1 mg) + dipirona (350 mg) + cafeína (100 
mg, de 8/8 horas). Resolução do quadro após 16 horas. DISCUS-
SÃO: O BGEP é feito por algumas técnicas, sendo a transnasal a 
mais simples e menos invasiva. O anestésico local de eleição é 
a lidocaína, mas trabalhos demonstram resultados satisfatórios 
com ropivacaína e levobupivacaína. No caso relatado, optamos 
por ropivacaína 0,5%, reaplicada três vezes no período de 15 
minutos, com alívio completo da dor em decúbito e dor NSR 4 
em ortostase. Otimizada analgesia nas próximas 24 horas, já que 
a dor se manteve leve e não incapacitante. Pela farmacocinética 
da droga, espera-se bloqueio de até 12 a 48 horas, mas ainda são 
necessários estudos devido às variações da absorção na cavidade 
nasal. O BGEP possui poucas contraindicações e complicações, 
é de fácil execução e apresenta bons resultados, podendo ser 
considerado inicialmente nos casos de CPPD.
Referência
Furtado I, Lima IF, Pedro S. Uso de ropivacaína em bloqueio do gânglio esfenopalatino 
via transnasal para cefaleia pós-puncão dural em pacientes obstétricas - série de 
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999 – TAP block guiado por ultrassom para 
analgesia em prostatectomia radical em 
paciente com múltiplas comorbidades:  
relato de caso 
Autores: Karime Maria Khaled Moreira, *Carla Caroline Coelho Guedes de 
Sousa, Juliana Barbosa de Sousa, Ziloci Ferreira dos Santos Junior, André 
Angelo Cintra, Carlos Alberto Guedes de Souza

Instituição: Universidade Estadual do Pará e Universidade Federal do Pará 

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP) 
é um bloqueio da parede abdominal usado para analgesia mul-
timodal em cirurgia abdominal. O uso do ultrassom permitiu 
diminuir o número de complicações. RELATO DE CASO: Paciente 
de 70 anos, 70 kg, ASA III, hipertenso, diabético, ex-tabagista, AVC 
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isquêmico anterior e coronariopata (angioplastia coronariana 
com implantação de 3 stents há 1 mês), angioplastia de carótida 
há 8 meses e em uso de ginkgo biloba (suspenso 5 dias antes da 
cirurgia). Submeteu-se a cirurgia de prostatectomia radical a 
céu aberto. Realizada a sedação com midazolam (1 mg), indu-
ção com fentanila (200 mcg), propofol (150 mg) e cisatracúrio  
(8 mg). Anestesia geral mantida com propofol e remifentanila em 
bomba de infusão. Analgesia realizada com dipirona (2 g, IV) e 
morfina (2 mg). Ao final, antes da extubação, realizado TAP block 
guiado por ultrassom, com bupivacaína 0,375%, bilateralmente. 
Paciente extubado sem intercorrências e sem dor no pós-ope-
ratório imediato. DISCUSSÃO: O bloqueio do TAP tem um papel 
substancial na analgesia após cirurgia abdominal alta e baixa, 
pois a deposição de anestésicos locais no plano fascial transverso 
abdominal pode produzir bloqueio sensorial na parede abdominal 
anterior de T7 a L1. Com o uso de ultrassom, difundiu-se a técnica, 
que reduziu o risco de falha do bloqueio, bem como reduziu as 
complicações. A intenção inicial era realizar bloqueio peridural 
para analgesia, porém, além de várias comorbidades, o paciente 
tinha realizado uma angioplastia coronariana há apenas 1 mês 
e estava em uso de ginkgo biloba (suspenso 5 dias antes). Apesar 
do coagulograma estar normal (INR 1,03), optamos por fazer o 
TAP block guiado por ultrassom para analgesia. O TAP deve ser 
um componente a mais da analgesia multimodal, pois oferece 
analgesia para a pele, o subcutâneo e o peritônio parietal, mas 
não é eficaz para o controle da dor visceral, justificando o uso da 
dipirona e da subdose de morfina. No pós-operatório, o paciente 
não apresentou queixas álgicas. 
Referência 
Ripollés J, Mezquita SM, Abad A, Calvo J. A eficácia analgésica do bloqueio eco-
guiado do plano transverso do abdome - revisão sistemática. Rev Bras Anestesiol. 
2015;65(4):255-80.

1033 – Bloqueio do quadrado lombar para 
analgesia pós-operatória em prostatectomia 
radical laparoscópica
Autores: *Giovana Penna Firme Pineschi, Bruna West Salles, Sylvio Valença 
de Lemos Neto

Instituição: INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva

INTRODUÇÃO: O bloqueio do quadrado lombar (QL) foi descrito por 
Blanco e usado como técnica analgésica, através de injeção abdomi-
nal posterolateral de anestésico local (AL) na face anterolateral do 
músculo. Posteriormente, descreveu-se a abordagem transmuscular 
pela via posterior, que usa como referências anatômicas os mús-
culo eretor da espinha, psoas maior e o processo transverso de L4, 
fazendo a injeção do AL na face anterior do QL (QL tipo 3). A fim de 
se determinar a eficácia desse bloqueio na analgesia pós-operatória, 
realizamos uma técnica combinada dessa infiltração associada à 
anestesia geral sem uso de opioides. RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo masculino, 64 anos, IMC 22,4 kg/m2, ASA II, com diagnóstico 
de câncer de próstata, submetido a prostatectomia radical com 
linfadenectomia por videolaparoscopia. Realizada anestesia geral 
multimodal sem opioide. Indução realizada com propofol (100 mg), 
lidocaína (200 mg), cetamina (20 mg), rocurônio (100 mg), esmolol 
(50 mg) e manutenção com sevoflurano e dexmedetomidina em 
infusão contínua. Após o término da cirurgia, ainda com o pacien-
te sob anestesia geral, realizado bloqueio do QL tipo 3 bilateral. 
Bloqueio guiado por ultrassom, com assepsia e antissepsia, com 
técnica em plano com agulha de Quincke 22 G, e injeção de dose 
total de 40 mL de ropivacaína 0,5%, 8 mg de dexametasona e 
60 mcg de dexmedetomidina. O paciente foi acompanhado nas 
primeiras 48 horas de pós-operatório, sem que houvesse relato de 
qualquer analgésico como resgate para controle da dor. A alta hos-
pitalar ocorreu após 2 dias do procedimento cirúrgico. DISCUSSÃO:  

O bloqueio do QL 3 mostrou-se uma técnica analgésica alternativa 
e eficaz no pós-operatório para cirurgias urológicas laparoscópicas, 
visto que se pôde prescindir do uso de opioide e outros analgésicos 
de resgate para controle da dor. 
Referências 
Blanco R, Ansari T, Girgis E. Quadratus lumborum block for postoperative pain after 
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1040 – Impacto do PEC block nos resultados 
de mastectomias: ensaio clínico prospectivo  
e randomizado
Autores: *Antonio Vinicius de Assis Feitosa Junior, Huana Christina Rosa 
Nogueira, Fabrício Tavares Mendonça

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

INTRODUÇÃO: O bloqueio dos nervos peitorais (PEC block) guiado 
por ultrassom é uma estratégia bastante útil no perioperatório, 
pois fornece analgesia eficaz em mastectomias, podendo otimizar 
os resultados. OBJETIVO: Avaliar a dor perioperatória por meio do 
consumo de analgésicos, escalas de dor e consumo de anestésicos. 
MÉTODO: Estudo prospectivo, randomizado, que comparou os 
efeitos do bloqueio dos nervos peitorais em pacientes escaladas 
para mastectomia. O grupo PEC recebeu anestesia geral balan-
ceada associada ao PEC block com ropivacaína 0,5%, guiados 
por USG. O grupo-controle recebeu anestesia geral balanceada 
padrão. RESULTADO: Das 60 participantes, 30 foram distribuídas 
aletoriamente no grupo PEC, e 30 foram designadas para o gru-
po-controle. Observamos que um número menor de pacientes 
do grupo PEC necessitaram de fentanila intraoperatória (23,3% 
vs. 83,3%; OR 16,42; IC 95: 4,56-59,07; p < 0,001) e sua média de 
consumo em microgramas também foi menor (30,0 ± 59,59 vs. 
128,33 ± 103,95; DM 98,33; IC 95: 54,54-142,12; p  < 0,001). A fração 
expirada de sevoflurano foi menor no grupo PEC nos tempos 45 
(p = 0,048), 75 (p = 0,015), 90 (p = 0,025) e 105 minutos (p = 0,018). 
O grau de satisfação da equipe cirúrgica foi melhor no grupo 
PEC com maior prevalência do quesito muito satisfeito (80,0% 
vs. 13,4%; p < 0,001). Os pacientes do grupo PEC consumiram 
menos tramadol no pós-operatório (20,0% vs. 76,7%; OR 13,14; 
IC 95: 3,87-45,02; p < 0,001), seu consumo médio em miligramas 
também foi menor (23,33 ± 50,4 vs. 116,66 ± 91,28; DM 93,33; IC 
95: 55,22-131,44; p < 0,001) e as pacientes demoraram mais tempo 
em minutos para solicitá-lo (280,0 ± 203,83 vs. 151,30 ± 189,77; 
p = 0,046). A mediana de dor foi menor no grupo PEC, tanto em 
repouso quanto sob esforço, respectivamente, na chegada da 
SRPA (0 [0-2] vs. 3 [2-5], p < 0,001) e (1 [0-2,75] vs. 4 [3-6], p < 
0,001), na alta da SRPA (1 [0-2] vs. 2 [2-3], p = 0,001) e (1 [0,25-3,75] 
vs. 3 [2,25-5], p = 0,002), 12 horas de pós-operatório (1 [0-2] vs. 
2 [2-3], p = 0,008) e (2 [1,25-2,75] vs. 4 [3-5], p < 0,001) e 24 horas 
de pós-operatório (0 [0-1,75] vs. 1 [1-2], p = 0,021) e (1 [1-3] vs. 
2,5 [2-3], p = 0,048). Os pacientes do grupo PEC permaneceram 
menos tempo em minutos na SRPA (132,38 ± 49,57 vs. 162,88 ± 
45,43; p = 0,025) e resultaram em melhor grau de satisfação com 
maior ocorrência do quesito muito satisfeito (86,7% vs. 26,7%; 
p < 0,001). CONCLUSÃO: O bloqueio dos nervos peitorais em 
mastectomias reduziu o consumo de analgésicos e anestésicos 
perioperatórios, os escores de dor e o tempo de permanência na 
SRPA. O bloqueio foi capaz de oferecer melhor grau de satisfação 
entre a equipe cirúrgica e os pacientes. 
Referência 
Thomas M, Philip FA, Mathew AP, Jagathnath Krishna KM. Intraoperative pectoral nerve 
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1145 – Bloqueio no plano eretor da espinha 
(ESP) como parte da estratégia de analgesia 
multimodal para ultra fast-track em cirurgia 
cardíaca: série de casos
Autores: Diogo de Oliveira Lopes Ferreira Santos, Débora Duarte Almeida 
Cavalcanti, Jaci Custódio Jorge, Juliano Pereira Teixeira, *Marcel Assis 
Quintão

Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro – IPSEMG

INTRODUÇÃO: O cuidado do paciente submetido à cirurgia car-
díaca sofreu grandes mudanças na última década. A anestesia 
ultra fast-track (UFTA) com extubação “imediata” de pacientes sub-
metidos à cirurgia cardíaca vem ganhando espaço à medida que 
diversos trabalhos científicos demonstram segurança, boa relação 
custo-efetividade e redução de complicações pós-operatórias. Tal 
prática torna-se viável devido a melhorias das técnicas cirúrgicas, 
proteção miocárdica, técnicas de circulação extracorpórea e no 
manejo anestésico perioperatório. Nesse contexto, o bloqueio no 
plano eretor da espinha (ESP), descrito em 2016 por Mauricio Forero 
e colaboradores é uma opção de analgesia intra e pós-operatória 
com bloqueio sensitivo da parede posterior, lateral e anterior do 
tórax. O objetivo deste estudo é apresentar uma série de casos de 
pacientes extubados ao término de cirurgias cardíacas eletivas de 
grande porte, onde o bloqueio ESP foi utilizado como parte da 
estratégia de analgesia multimodal. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Relato 
de caso de 5 pacientes que realizaram cirurgia cardíaca eletiva de 
grande porte (2 CRVMs, 2 trocas de válvula mitral, 1 retroca de 
válvula mitral) no 1º semestre de 2019. Todos foram submetidos 
ao bloqueio no plano eretor da espinha guiado por USG, no nível 
de T3 ou T4, com solução de 20 mL de ropivacaína 0,5% bilateral. 
Prosseguida monitorização invasiva, acesso venoso central, ATB 
profilaxia conforme protocolo institucional, ácido tranexâmico, 
indução venosa com etomidato, remifentanila, cisatracúrio e fe-
nilefrina se necessário. Manutenção anestésica com remifenta-
nila e sevofluorano. Aminas se necessário. No intraoperatório, foi 
administrado 2 g de dipirona e doses inferiores a 0,1 mg/kg de 
opioide (metadona ou morfina). Ao término da cirurgia, todos 
foram extubados na sala cirúrgica, não apresentando parâmetros 
indiretos de dor (taquicardia, hipertensão, fácies de dor). Na UTI, 
receberam 2 g de dipirona fixa de 6/6 horas e tramadol de resgate. 
No pós-operatório imediato, 3 pacientes apresentaram na escala 
numérica de dor (NPS) de 0/10 em repouso e 0/10 em movimento, 
1 apresentou NPS de 0/10 em repouso e 3/10 em movimento e 1 
apresentou NPS de 1/10 em repouso e 6/10 em movimento, ambos 
necessitando de tramadol de resgate antes de 6 horas da admissão 
na UTI. Os pacientes receberam alta da UTI entre o 3º e 8º DPO. 
DISCUSSÃO: O bloqueio no plano eretor da espinha pode ser uma 
boa opção como técnica de analgesia regional após esternotomia, 
usada no perioperatório em um regime de analgesia multimodal, 
reduzindo a resposta endócrino-metabólica ao trauma, os escores 
de dor e o consumo de opioides. 
Referências 
Abidi S, Frigui W, Bouzouita W, Chemchikh H, Marzouk M, Kortas C.Ultra-fast-track 
cardiac anesthesia. Eur J Anaesthesiol. 2013;30:59–60.
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1205 – Uso de neostigmina e atropina para 
tratamento de cefaleia pós-punção dural: 
relato de três casos
Autores: *Paulo Sérgio da Silva Deschamps, Julian Richter

Instituição: Hospital Regional Alto Vale 

INTRODUÇÃO: A cefaleia pós-punção dural (CPPD) tem baixa in-
cidência em anestesia, mas sua ocorrência traz uma experiência 
pós-operatória (PO) bastante ruim para os pacientes. O tratamento 
considerado padrão-ouro é o blood patch epidural (BPE), todavia 
trata-se de um procedimento invasivo e com riscos. Estudo recente 
com pequeno número de pacientes demonstrou a eficácia do uso 
de neostigmina e atropina no tratamento da CPPD. Relatamos 
3 casos de CPPD tratadas com infusão venosa de neostigmina 
e atropina que tiveram bom resultado, demonstrando que esse 
novo tratamento figura como uma alternativa promissora ao BPE. 
RELATO DE CASO 1: Paciente do sexo feminino, 54 anos, no 3º 
PO de histerectomia abdominal com anestesia subaracnóidea, 
apresentando CPPD intensa, 9 pontos na escala visual analógica 
(EVA). Havia sido administrado enoxaparina subcutânea há menos 
de 12 horas, o que contraindicava o BPE. Foi tratada, sob monito-
rização hemodinâmica, com neostigmina (20 mcg/kg) e atropina  
(10 mcg/kg), infundidos em 5 minutos. Apresentou aumento discreto 
da frequência cardíaca (FC) e da pressão arterial (PA) logo após a 
infusão. Apresentou náuseas após 10 minutos, sendo tratada com 
ondansetrona (8 mg). Reavaliada após 8 horas, apresentava-se com 
melhora significativa, com 5 pontos na EVA. Realizada nova dose 
das medicações, infundidas em 7 minutos, apresentou desconforto 
abdominal sem necessidade de tratamento. Após 16 horas, foi 
novamente reavaliada, apresentava-se com 1 ponto na EVA. Teve 
alta com remissão completa da dor no dia seguinte. RELATO DE 
CASO 2: Paciente do sexo masculino, 62 anos, no 2º PO de prosta-
tectomia com anestesia subaracnóidea, apresentando CPPD de 7 
pontos na EVA. Submetido ao mesmo tratamento da paciente do 
caso 1, medicações infundidas em 5 minutos, apresentou aumento 
discreto da FC e da PA logo após a infusão sem outros sintomas. 
Reavaliado após 8 horas, apresentava-se com remissão completa 
da CPPD e teve alta hospitalar. RELATO DE CASO 3: Paciente femi-
nina, 33 anos, no 2º PO de cesariana com anestesia subaracnóidea, 
apresentando CPPD de 9 pontos na EVA. Tratada como nos casos 
anteriores, medicações infundidas em 5 minutos, apresentou as 
mesmas alterações hemodinâmicas e vômitos após 10 minutos. 
Foi tratada com ondansetrona (8 mg). Reavaliada após 8 horas, en-
contrava-se com remissão completa da CPPD e teve alta hospitalar. 
DISCUSSÃO: A CPPD é resultado da hipotensão liquórica que leva 
à tração meníngea e à vasodilatação. Tanto a neostigmina quanto 
a atropina têm um efeito central final de aumento da produção 
de liquor e da pressão liquórica. Há também aumento do tônus 
vascular cerebral. Ambos os efeitos resultam em melhora da CPPD. 
Trata-se de um tratamento não invasivo, amplamente disponível na 
prática anestésica, bastante eficaz e com poucos efeitos colaterais 
se administrado lentamente. 
Referência 
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Addition of neostigmine and atropine to conventional management of postdural 
puncture headache: a randomized controlled trial. Anesth Analg, 2018;127(6):1434-9.

ANESTESIA REGIONAL

17 – Efeito da clonidina na variabilidade 
da frequência cardíaca durante anestesia 
espinal: ensaio clínico randomizado
Autores: *Joara Rodrigues Evangelista Moura, Jullie de Queiroga Santana, 
Raquel Carlos de Brito, Hermes Melo Teixeira Batista

Instituição: Hospital São Camilo – GAAP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Analisar a modulação autonômica da 
frequência cardíaca em pacientes submetidos à cirurgia sob ra-
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quianestesia com clonidina no momento da recuperação da função 
motora e comparar os resultados com pacientes que receberam ape-
nas bupivacaína. MÉTODO: Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, 
realizado em hospital terciário. A amostra constou de 64 pacientes 
ASA I a III submetidos à cirurgia ortopédica de membros inferiores e 
à cirurgia de abdome inferior sob raquianestesia. A randomização foi 
realizada por meio de sorteio simples. Os pacientes foram divididos 
em 2 grupos. O grupo B recebeu apenas bupivacaína isobárica, e 
o grupo C recebeu bupivacaína isobárica associada à clonidina.  
A variabilidade da frequência cardíaca foi avaliada durante 10 minu-
tos em três momentos: (T1) repouso, antes da anestesia; (T2) 20 mi-
nutos após a instalação do bloqueio anestésico; e (T3) no momento 
da recuperação da função motora segundo os critérios de Bromage. 
Foram utilizados métodos lineares, no domínio da frequência e 
métodos no domínio do Caos. Os dados foram coletados por meio 
de um cardiofrequencímetro Polar V800® e submetidos a análise e 
filtragem pelo software Kubios 3.0®. RESULTADO: A entropia aproxi-
mada no grupo da clonidina apresentou elevação significativa em 
T2. Houve diferença da entropia aproximada quando comparados 
os grupos B e C entre os tempos T3 e T1 com p = 0,02. O grupo B não 
demonstrou diferença na entropia aproximada entre T1 e T3 com  
p = 0,1011. Foi utilizada análise de variância (Anova) para compa-
ração entre as médias dos grupos e momentos avaliados, não exis-
tindo diferença entre as amostras em T1; entretanto, foi observada 
diferença em alguns índices, quando comparados os momentos 
analisados. CONCLUSÃO: Os valores de entropia aproximada no 
momento da recuperação da função motora nos pacientes que 
receberam raquianestesia com bupivacaína isobárica e clonidina 
apresentam redução quando comparados aos valores em repouso, 
sugerindo uma necessidade de revisão dos critérios de alta da sala 
de recuperação pós-anestésica em pacientes que recebem clonidina 
como adjuvante na raquianestesia. REGISTRO: O ensaio clínico foi 
registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) sob o 
número RBR-4Q53D6 e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
em Seres Humanos (CEP) do Instituto de Gestão Hospitalar e da 
Saúde (ISGH), sendo aprovado sob parecer nº 2.447.717. PALAVRAS-
-CHAVE: Raquianestesia. Sistema nervoso autônomo. Frequência 
cardíaca. Sala de recuperação pós-anestésica. Bloqueio simpático.
Referências
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31 – Bloqueio do plano eretor da espinha para 
analgesia pós-operatória em laminectomia 
descompressiva: relato de caso
Autores: Caio Funck Colucci, Laura Leonardi Neves, Múcio Paranhos de 
Abreu, *Tássio Mattos Pereira Franco, Luis Henrique Cangiani, Natália 
Forni Pereira

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha tem sido 
utilizado recentemente para proporcionar analgesia pós-operatória 
em cirurgias de tórax e abdome. Nas cirurgias realizadas sobre a 
coluna lombar, ainda há poucos estudos. Este caso mostra mais 
uma indicação do bloqueio do plano eretor da espinha que pode 
ser utilizada como analgesia pós-operatória em cirurgias da coluna 
como as laminectomias. RELATO DE CASO: Mulher, 63 anos, 64 kg, 
1,59 m; foi submetida à descompressão lombar no nível de L3 e L4 
devido à lombociatalgia intensa. Trata-se de uma paciente porta-
dora de dislipidemia em tratamento com estatina e que fazia uso 
frequente de escitalopram para tratamento de ansiedade. Na sala 
de cirurgia, foi realizada venopunção com cateter 20G, seguida 

de monitorização habitual e indução de anestesia geral com mi-
dazolam 2 mg, fentanila 300 mcg, propofol 90 mg e rocurônio 40 
mg, por via IV. Em seguida, foi realizada intubação orotraqueal sob 
laringoscopia direta sem dificuldades. A manutenção da anestesia 
foi feita com sevoflurano, oxigênio e ar comprimido com ventila-
ção mecânica ajustada para manutenção da normocapnia. Com a 
paciente posicionada em decúbito ventral, foi realizado o bloqueio 
do plano eretor da espinha em L3 bilateralmente, após a localização 
do processo transverso de L3, utilizando agulha de 100 mm, guia-
do por US com transdutor de baixa frequência. Foi adiministrada 
ropivacaína a 0,5%, 20 mL de cada lado entre o ligamento iliolom-
bar e o músculo eretor da espinha. Durante a cirurgia, a paciente 
permaneceu estável hemodinamicamente. Ao fim da cirurgia, que 
durou 150 minutos, a paciente foi extubada sem intercorrências. 
Durante a internação, a escala de dor foi avaliada, a cada 12 horas, 
pela equipe de anestesia. Nas avaliações, a paciente não relatou 
dor significativa (EVA < 2) e recebeu apenas analgésicos comuns. 
Recebeu alta hospitalar no segundo dia após a cirurgia em boas 
condições. DISCUSSÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha 
promove analgesia visceral e somática devido à dispersão ventral 
e dorsal do anestésico local no compartimento interfascial entre 
os músculos eretor da espinha e romboide quando utilizado para 
cirurgia sobre o tórax e entre o grande dorsal, o quadrado lombar 
e o eretor da espinha no nível mais inferior. Na região lombar, é 
mais bem realizado utilizando-se o transdutor convexo de baixa 
frequência, uma vez que o plano interfascial onde o anestésico local 
deve ser injetado é mais profundo. No estudo recente publicado 
por Elsharkawy e colaboradores, fica caracterizado que a dispersão 
da solução injetada – a qual proporcionou boa recuperação à pa-
ciente – no bloqueio eretor da espinha inferior é igual ao bloqueio 
do quadrado lombar posterior (tipo 2), onde os ramos dorsais das 
raízes nervosas são bloqueados com facilidade.
Referência
Elsharkawy H, Bajracharya GR, El-Boghdadly K, Drake RL, Mariano ER. Comparing two 
posterior quadratus lumborum block approaches with low thoracic erector spinae 
plane block: an anatomic study. Reg Anesth and Pain Med. 2019; 549-55.

66 – Bloqueio da bainha dos retos para 
herniorrafia umbilical: relato de caso
Autores: *Claudio Martins Mangia, Guilherme Marchon Lopes, Sylvio Va-
lença de Lemos Neto, Anna Lucia Calaça Rivoli, Alexandre Barbosa da Silva

Instituição: Instituto Nacional do Câncer(INCA)

INTRODUÇÃO: O bloqueio da bainha dos retos (BBR), guiado por 
ultrassom, é uma técnica capaz de proporcionar analgesia somática 
sobre a parede abdominal anterior na linha média, do processo 
xifoide à sínfise púbica.Por isso, é indicado para incisões cirúrgicas 
na linha média vertical. Assim, o BBR apresenta um potencial consi-
derável como parte integrante de um regime analgésico multimodal 
perioperatório. RELATO DE CASO: Mulher, 65 anos, 74 kg, portadora 
de hipertensão e diabetes melito, além de tumor neuroendócrino 
de pulmão com metástase óssea (coluna) e hepática. Foi admitida 
na emergência por dor e distensão abdominal, associada a uma 
hérnia umbilical encarcerada. Cirurgia proposta: enterectomia 
segmentar, por incisão mediana supraumbilical. Após a monitoriza-
ção, a paciente foi submetida à anestesia geral venoinalatória, com 
intubação em sequência rápida. O procedimento ocorreu durante 
aproximadamente 1 hora e não houve complicações. Ao término 
do ato, foi realizado o BBR guiado por US. Em decúbito dorsal,foi 
usado transdutor linear, colocado a 2 cm da cicatriz umbilical, e, 
após a identificação da bainha posterior como faixa hiperecoica, 
foram injetados 20 mL de ropivacaína a 0,5% bilateralmente. Então, 
a paciente foi extubada e encaminhada ao setor de recuperação 
anestésica, com escala numérica de dor zero. No primeiro e segundo 
dias de pós-operatório, ela foi reavaliada, referindo dor leve, que foi 
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controlada com doses regulares de analgésico comum. DISCUSSÃO: 
Pelo fato de a paciente ser portadora de metástase óssea (incluindo 
a coluna), evitou-se a realização de um BNE. Para complemento 
analgésico, pensando em uma estratégia multimodal, optou-se pela 
realização do BBR, que oferece alnalgesia na região mediana da 
parede abdominal anterior. Trata-se de um bloqueio seguro e de 
fácil realização, com o uso do US. A inervação sensório-motora 
da parede abdominal anterior é suprida pelos ramos ventrais dos 
nervos segmentares toracolombares (T7-L1). Esses nervos cursam 
ao longo da parede anterolateral dentro do plano transverso 
abdominal (TAP) e continuam anteromedialmente dentro do TAP, 
invadindo a borda lateral da bainha dos retos. Então, eles entram 
na borda lateral do músculo reto do abdome e contribuem para 
a formação de um plexo nervoso que corre craniocaudalmente 
dentro do músculo.Os ramos dos nervos toracolombares não 
cruzam a linha média, sendo necessário o bloqueio bilateral para 
obter bons resultados.
Referência
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90 – Bloqueio anestésico contínuo do plano 
eretor da espinha para reconstrução mamária 
pós-mastectomia: relato de caso
Autores: Thiago Fernandes de Novaes, Daniel Veloso Viana Bomfim, *Edel-
son Moreira da Costa Filho, Júlia Cruz Santana, Vera Lúcia Fernandes 
Azevedo

Instituição: Hospital Santo Antônio

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP) surge 
como uma das alternativas promissoras para alívio de dor pós-opera-
tória. Quem primeiro relatou e publicou a respeito do bloqueio ESP 
foram Forero e colaboradores, em 2016, e sua eficácia foi relatada 
em 4 casos. O anestésico local é injetado entre o processo transverso 
da quinta vértebra torácica (T5) e o músculo eretor da espinha, 
com dispersão que pode atingir níveis de T1 a T9. O bloqueio ESP 
fornece analgesia visceral além de analgesia somática devido à 
propagação para o espaço paravertebral. RELATO DO CASO: Mulher, 
34 anos, 51 kg, com diagnóstico de neoplasia de mama em 2016, 
submetida à mastectomia radical à esquerda, com linfadenectomia 
prévia, sendo proposta reconstrução de mama com implantação de 
prótese. Referiu alergia a dipirona, ácido acetilsalicílico, anti-infla-
matórios não esteroides (AINEs), lactose, ovo e carnes vermelha e 
suína. O risco anestésico-cirúrgico (ASA) é de grau I, de acordo com 
a American Society of Anesthesiologists. A anestesia foi feita com 
midazolam 5 mg, infusão contínua de sulfato de magnésio 20 mg/
kg-1/h-1 + lidocaína SVC 1 mg/kg-1/h-1 + dexmedetomidina 1 mcg/
kg-1 na indução e 0,5 mcg/kg-1/h-1 de manutenção, todos por via IV. 
Antibioticoprofilaxia com cefazolina 2g IV. Foram utilizados propofol 
120 mg + 50 mg de lidocaína, rocurônio 50 mg IV e dexametasona 
10 mg IV. Após intubação orotraqueal, foi realizado bloqueio ESP 
com agulha Tuohy nº 17 G, em decúbito lateral direito. Para realizar 
o bloqueio, foi utilizado aparelho de US Mobinson M4, com auxílio 
de iPad. Introdução do cateter de peridural (PD) nº 18 através da 
agulha. Para bloqueio inicial, utilizou-se ropivacaína a 0,75% 20 mL; 
manutenção da anestesia com sevoflurano 1 CAM. No pós-opera-
tório, utilizou-se levobupivacaína a 0,25%, 3 mL/h-1. No POI, ainda 
no centro de recuperação pós-anestésico (CRPA), paciente referiu 
dor de 0 em 10 (sendo 10, a pior dor, e 0, sem dor), na escore de 
EVA. A dor foi avaliada com 2 horas, 6 horas, 12 horas e 24 horas; 
paciente referiu em escala de dor: 0, 1, 1 e 0, respectivamente. Não 
foi necessário o uso de opioides no pós-operatório. DISCUSSÃO: O 
bloqueio ESP é confiável e simples de executar, traz menos com-
plicações neurológicas, principalmente pelo fato de ter mínimo ou 
até nenhum contato com o neuroeixo. Entretanto, estudos clínicos 

randômicos são necessários para avaliar a eficácia desse bloqueio. 
O bloqueio ESP pode ser adequado no tratamento da dor aguda 
e crônica, por promover excelente analgesia via cateter no plano 
do eretor da espinha, uitlizando analgesia contínua pós-operatória 
efetiva, sem uso de opioides.
Referências
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a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med. 
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92 – Nem toda cefaleia pós-raquianestesia  
é cefaleia pós-raquianestesia: relato de caso
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úlia Cruz Santana, Vera Lúcia Fernandes Azevedo, *Edelson Moreira da 
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INTRODUÇÃO: A raquianestesia é um dos bloqueios de neuroeixo 
com menos complicações; entretanto, a cefaleia pós-raquianes-
tesia ainda é uma das complicações mais comuns. Por outro lado, 
a trombose de veia jugular interna é uma patologia rara, com 
diversos fatores de risco atribuíveis a essa condição, como estado 
de hipercoagulabilidade, neoplasias malignas por compressão 
extrínseca do vaso, entre outros motivos. Dessa forma, o objetivo 
deste relato de caso é chamar atenção para outras causas de ce-
faleia pós-raquianestesia e discutir o acontecimento da trombose 
da veia jugular interna seguida da punção até o espaço subarac-
nóideo. RELATO DO CASO: Mulher, 40 anos, ASA II por etilismo 
social, submetida à histerectomia abdominal sob raquianestesia  
(5 tentativas de punção), utilizando bupivacaína hiperbárica 
18 mg e morfina 80 mcg, sem intercorrências. Foram utilizadas 
cefazolina 2 g, dipirona 2 g, ondansetrona 4 mg e dexametasona 
10 mg. Evoluiu com cefaleia incapacitante holocraniana 36 horas 
após o procedimento, independentemente da posição, sendo 
tratada inicialmente com analgésicos e posteriormente com 
blood patch, com piora do quadro. Após 10 dias de evolução, foi 
solicitada uma TC de crânio, que suspeitou de trombose venosa 
aguda, sendo confirmada pela angio-TC, que mostrou trombose 
de veia jugular interna direita. Iniciou-se tratamento com hepa-
rina venosa em dose terapêutica por 12 dias com melhora dos 
sintomas, e foi prescrita anticoagulação plena com cumarínico 
(varfarina) por tempo indeterminado. Mantém-se, até o pre-
sente momento, sem sequelas e sem sintomas. Nega cefaleias 
de características e intensidades semelhantes em seu passado. 
A pesquisa de fatores pró-coagulantes ainda está sendo feita, 
sendo que alguns testes, se realizados neste momento, perdem 
acurácia porque o paciente está em uso de anticoagulantes. 
DISCUSSÃO: A trombose de veia jugular interna pode simular 
uma cefaleia pós-raquianestesia e deve ser sempre considerada 
no diagnóstico diferencial, especialmente a cefaleia que piora 
e muda a característica da dor, com alguns sintomas neuroló-
gicos associados à falha do tampão sanguíneo; este, muitas 
vezes, piora a cefaleia quando a causa é trombose. Há poucos 
relatos na literatura sobre trombose pós-raquianestesia, sendo 
a trombose cerebral mais relatada. A trombose de veia jugular 
interna é uma patologia rara, com diversos fatores de risco atri-
buíveis a essa condição, como estado de hipercoagulabilidade, 
neoplasias malignas por compressão extrínseca do vaso, entre 
outros motivos.
Referências
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de sua ocorrência – Atualização. Rev Neurocienc. 2010;18(3):406-10.

112     BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY | REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA



Cook TM, Counsell D, Wildsmith JAW. Royal College of Anaesthetists Third Natio-
nal Audit Project. Major complications of central neuraxial block: report on the 
third national audit project of The Royal College of Anaesthetists. Br J Anaesth. 
2009;102(2):179-90.

97 – Dispersão do bloqueio do plano do eretor 
da espinha lombar (LESP block) em cadáver
Autores: *Luisa Oliveira de Paiva, Rachel Andrade Cortez, Hermann dos 
Santos Fernandes, Artur Salgado de Azevedo, Hazem Adel Ashmawi, 
Joaquim Edson Vieira

Instituição: Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: A artroplastia total de quadril é uma cirurgia com alto 
potencial de dor intensa no pós-operatório. A analgesia pós-ope-
ratória para artroplastia total de quadril tem várias modalidades: 
morfina neuroaxial, peridural contínua, bloqueios periféricos (nervos 
femoral, obturador e cutâneo femoral lateral; plexo lombar; 3 em 1; 
PENG block). O bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP block) 
foi primeiramente descrito e popularizado para o tratamento de 
dor em tórax e abdome superior. O lumbar ESP (LESP) block surgiu 
com base no mesmo princípio do ESP block em região torácica 
(injeção de anestésico entre processo transverso e músculo eretor 
da espinha). Há apenas alguns relatos de caso que evidenciam 
seu uso para analgesia de cirurgia de quadril. O objetivo desse 
relato é demonstrar o resultado preliminar de estudo para avaliar 
a dispersão do anestésico local injetado no LESP block e, dessa for-
ma, estimar eficácia e mecanismos para analgesia em cirurgias de 
quadril. MATERIAL E MÉTODO: Em cadáver fresco, foram injetados 
20 mL de solução de azul de metileno 0,01% entre processo trans-
verso de L4 e músculo eretor da espinha, com agulha Quincke 20G  
100 mm, guiado por US (transdutor curvilíneo). Após 10 minutos, 
o cadáver foi submetido à dissecção da região lombar ipsilateral 
via posterior, até plano entre músculos quadrado lombar e psoas 
maior. RESULTADO: A solução corou o plano entre o músculo eretor 
da espinha e os processos transversos lombares, com acúmulo 
caudal, em músculo multífido do lombo. Não houve dispersão 
anterior aos processos transversos, nem lateral à região paraver-
tebral. Raízes lombares, ramos do plexo nervoso lombar e nem 
plano entre músculo quadrado e músculo psoas maior foram 
tingidos. Dessa forma, não ficam claros mecanismo de ação e 
real eficácia do LESP block para analgesia de quadril. Contudo, 
são necessários continuação do estudo anatômico (para avaliar 
melhor possíveis mecanismos de ação) e ensaios clínicos (para 
avaliar real eficácia da técnica).
Referências
Vidal E, Giménez H, Forero M, Fajardo M. Erector spinae plane block: A cadaver study 
to determine its mechanism of action. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018;65(9):514-9.
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110 – Bloqueio de plexo braquial para 
fechamento de fístula arteriovenosa  
em paciente portador de hipertensão 
pulmonar grave
Autores: Bruno Alfredo Gonçalves Salvetti, *Jullyanne Suyanne Ferreira 
Queiroz, Mariane Suemy Mariussi Takahashi, Rômulo Spolidorio

Instituição: Hospital de Base de São José do Rio Preto/FAMERP

INTRODUÇÃO: Pacientes com hipertensão arterial pulmonar (HAP) 
grave apresentam maior risco de morbidade e mortalidade perio-
peratória (7-18%). O objetivo deste relato é expor a importância 
da escolha da técnica anestésica adequada em casos de pacientes 
com HAP grave. RELATO DE CASO: Paciente W.C., homem, 50 anos, 

portador de hepatite C, hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença 
renal crônica em terapia de substituição renal; em uso de anlodipino, 
propranolol, pregabalina e clonazepam. Internado para realização 
de fechamento de fístula arteriovenosa em membro superior direito 
devido à síndrome do roubo de fluxo arterial. Admitido em estado 
geral regular, eupneico, com cianose de terço distal de membro 
superior direito, normotenso, normocárdico, saturação de oxigênio 
de 93% em ar ambiente. Exames laboratoriais normais. Ecocardio-
grama com Doppler apresentando insuficiência tricúspide de grau 
importante; hipertensão pulmonar (pressão sistólica no ventrículo 
direito estimada em 60 mmHg); função contrátil de ventrículo es-
querdo limítrofe (FE 58%). Programada anestesia regional por meio 
de bloqueio de plexo braquial via supraclavicular. No entanto, devido 
à presença de intensa circulação colateral e de veia jugular interna 
extremamente dilatada recobrindo o plexo braquial e a artéria 
subclávia, não houve possibilidade de acesso ao plexo por essa via. 
Optou-se, então, pelo bloqueio de plexo braquial via infraclavicular 
com auxílio de US com injeção de 150 mg de ropivacaína 0,5%. 
Houve bloqueio completo com anestesia satisfatória após latência 
de 10 minutos. Paciente manteve-se estável e confortável durante 
todo o procedimento, sob sedação com dexmedetomidina em 
infusão contínua a 0,5 mcg/kg/h. DISCUSSÃO: Pacientes com HAP 
grave submetidos à anestesia geral são particularmente vulnerá-
veis aos efeitos da anestesia quanto às complicações ventilatórias.  
A conduta visa evitar fatores desencadeantes de piora da HAP, como 
hipóxia, hipercapnia, acidose e dor. A anestesia geral aumentaria 
o risco de complicações cardiovasculares e de potencial descom-
pensação clínica. A anestesia regional guiada por US foi essencial 
para segurança e eficácia do procedimento, mantendo estabilidade 
intraoperatória e minimizando os riscos de complicações que são 
comuns no paciente com HAP.
Referência
Fox DL, Stream AR, Bull T. Perioperative management of the patient with pulmonary 
hypertension. Semin Cardiothorac Vasc Anesth. 2014;18(4): 310–8.

115 – Bloqueio do gânglio esfenopalatino 
associado ao bloqueio do nervo occipital 
maior para tratamento de cefaleia pós-
punção dural
Autores: *Cássio Muniz Majadas, Leandro Tonhá de Castro, Elialba de Farias 
Cascudo, Marcelo Carneiro da Silva, Taryane Barros Alves

Instituição: Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Regional do GAMA

INTRODUÇÃO: Homem, 51 anos, não possuía histórico de enxa-
queca ou outros tipos de cefaleia. O paciente havia sido submetido 
à herniorrafia inguinal esquerda, sendo a anestesia escolhida a 
raquianestesia. Evoluiu com cefaleia pós-raquianestesia. Foi utili-
zada uma combinação de técnicas no seu tratamento álgico com o 
objetivo de promover alívio da dor. RELATO DE CASO: Homem, 51 
anos, submetido a tratamento cirúrgico de hérnia inguinal esquer-
da. Negava comorbidades e alergias. Foi realizada raquianestesia, 
punção a nível de L3-L4 com agulha Quincke 25G. Paciente evoluiu 
com cefaleia de forte intensidade no segundo dia PO em região 
occipital e frontal de intensidade EVA 9/10. Foi realizado tratamento 
com hidratação vigorosa, analgésicos comuns e AINEs sem reposta. 
No terceiro dia PO, apresentou piora importante da dor, relatando 
EVA 10-10. Foi diagnosticada cefaleia pós- raquianestesia. Optou-se 
pelo bloqueio do gânglio esfenopalatino (BGEP) com ropivacaína 
a 0,5%. Os aplicadores com ponta de algodão foram introduzidos 
paralelamente ao assoalho do nariz e avançados até que a resistência 
fosse sentida. Foram injetados 2 mL da solução em cada narina, e 
cada aplicador com ponta de algodão foi deixado no local durante 
aproximadamente 15 minutos. O paciente foi colocado na posição 
sentada, relatou o alívio parcial da dor com EVA 5-10. Devido à 
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melhora parcial, optamos por fazer o bloqueio do nervo occipital 
maior (BNOM). O paciente foi colocado em decúbito ventral; com 
auxílio da US, foi identificada região topográfica do nervo ao lado 
da artéria occipital, na altura de C2. Ao lado da artéria, foi injetada 
ropivacaína 0,3% bilateralmente. Logo após a realização do bloqueio, 
o paciente foi colocado em posição sentada e apresentou melhora, 
relatando, no momento, EVA 1-10. O paciente recebeu alta hospi-
talar no mesmo dia sem dor. DISCUSSÃO: A cefaleia pós-punção 
dural (CPPD) é uma das principais complicações da raquianestesia, 
pode ocorrer em 1,5% dos casos, e tem como fatores de risco idade, 
sexo, IMC, etc. Sua prevalência vem diminuindo progressivamente. 
A CPPD é uma cefaleia incapacitante que necessita de tratamento 
eficaz. Inicialmente, é tratada com hidratação e analgésicos, com 
boa resposta.O BGEP é uma técnica minimamente invasiva e vem 
mostrando sucesso no tratamento de alguns casos da CPPD. Isso 
ocorre devido ao fato de o gânglio esfenopalatino ser uma estrutura 
que recebe múltiplos estímulos sensoriais e autonômicos, agindo 
nos nervos do trigêmeo e parassimpático. Esse bloqueio tem o 
objetivo de alívio sintomático. O BNOM também é realizado no 
tratamento; esse nervo se origina das raízes nervosas de C2 e C3, 
e é o principal nervo sensitivo da região occipital.
Referência 
Cardoso MJ, Sá M, Graça R, Reis H, Alemida L, Machado CDP. Bloqueio do gânglio 
esfenopalatino para cefaleia pós-punção dural em contexto de ambulatório. Rev 
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163 – Analgesia pós-operatória do 
bloqueio quadrado lombar em cirurgias de 
artroplastias de quadril
Autores: *Lais de Souza Meireles, Luis Flávio França Vinhosa Muniz, Jessica 
Franscisco Meireles, Leonardo Henrique Cunha Ferraro, Guilherme Borges 
Alves, Alexandre Arantes Machado Filho

Instituição: HUGO

INTRODUÇÃO: As cirurgias ortopédicas são complexas e conside-
radas como procedimentos que promovem dor, de intensidade 
moderada a severa. A dor aguda pós-operatória, quando não tra-
tada ou tratada de maneira ineficiente, pode originar dor patoló-
gica, influenciando, de forma negativa, a recuperação anestésica 
e cirúrgica. Dessa forma, a instituição de uma terapia analgésica 
adequada diminui os efeitos metabólicos, imunológicos e endó-
crinos causados pela dor, reduzindo a morbidade e a mortalidade 
pós-operatórias. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar a 
aplicabilidade dos instrumentos de avaliação de dor em pacientes 
submetidos à artroplastia total/parcial de quadril atendidos no 
Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz. 
Foram selecionados 10 pacientes com idades entre 50 e 85 anos, 
submetidos à artroplastia total/parcial de quadril, ASA I-III, lúcidos 
e orientados, cooperativos. O presente estudo foi caracterizado 
como uma série de casos, com a realização do procedimento em 
estudo realizado pelo mesmo anestesiologista, em que foi seguido 
o seguinte protocolo: bloqueio do neuroeixo com bupivacaína 0,5% 
10 mg, sedação IV com diazepam. Ao término do procedimento, 
com o paciente ainda em decúbito lateral, foi realizado o bloqueio 
do quadrado lombar (BQL) (quadrado II) do lado correspondente 
à cirurgia com bupivacaína 0,125% 30 mL com utilização de ul-
trassom (Siemens) com probe linear (6-12 MGZ) e agulha 22G. De 
um total de 19 pacientes selecionados, 13 foram elegíveis para 
o protocolo (7 mulheres e 6 homens), sendo que 2 se recusaram 
a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 1 
apresentou complicações hemorrágicas durante o procedimento, 
precisando ser convertido em anestesia geral, em 1 caso o anes-
tesiologista responsável pela sala não permitiu o protocolo e 1 
paciente desenvolveu delirium agudo hipoativo no pós-operatório, 
não sendo, nesse caso, avaliado adequadamente. A avaliação de 

analgesia pós-operatória foi analisada pelo teste de Mann-Whitney.  
O BQL tipo II realizado em pacientes submetidos à cirurgia de 
artropatia lombar apresentou, entre diversas vantagens, a de ter 
menos riscos associados, e tem se mostrado um bloqueio seguro 
com menos complicações descritas. Nos casos aqui descritos, o 
BQL tipo II contínuo foi eficaz como parte de analgesia multimodal 
pós-operatória. Em conclusão, o BQL é um bloqueio relativamente 
recente e esclarece qual a abordagem mais eficaz e com melhor 
analgesia visceral para além da analgesiada parede abdominal.
Referências
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170 – Inserção de cateter em PENG block para 
analgesia controlada pelo paciente (PCA)
Autores: *Johnny da Silva, Fábio Luis Ferrari Regatieri, Fernanda Lourenço 
Furigo, Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Bruna Brenha Ribeiro Subtil, 
Lucas Vendrami Rimi

Instituição: Hospital São Camilo Pompeia

INTRODUÇÃO: As fraturas de quadril e de fêmur são emergências 
ortopédicas comuns em idosos e estão associadas a morbida-
de e mortalidade significativas. A redução e a fixação cirúrgica 
são o tratamento definitivo. A analgesia perioperatória efetiva 
minimiza a necessidade de opioides e os seus efeitos adversos 
relacionados, como o delirium. Apresentamos dois relatos de caso 
da técnica guiada por US para o bloqueio dos ramos articulares 
ao quadril, o PENG block, com passagem de cateter e infusão 
contínua de anestésico local por meio da PCA. RELATOS: Caso 1: 
homem, 78 anos, ASA P2, submetido à artroplastia de quadril sob 
anestesia geral e BGNP guiado por US à direita ao fim da cirurgia. 
Foram administrados 20 mL de ropivacaína 0,5% + clonidina  
45 mcg, passado cateter e iniciada PCA em modo contínuo  
(5 mL/h) + bólus (3 mL), limitados a 3 bólus/h de ropivacaína 0,2%. 
No primeiro dia PO, a PCA registrou 2 acionamentos, estando 
com escala numérico-visual (ENV) 0 em repouso e movimenta-
ção no leito, realizando fisioterapia sem dor. No segundo dia PO, 
a PCA foi alterada para apenas bólus. No terceiro dia PO, a PCA 
não foi acionada nenhuma vez, sendo retirado o cateter. Caso 2: 
mulher, 67 anos, ASA P2, submetida a tratamento cirúrgico de 
fratura de fêmur proximal sob raquianestesia com bupivacaína 
isobárica e sedação. Ao término da cirurgia, foi realizado PENG 
block guiado por US à esquerda, seguido de passagem de cateter, 
com dose inicial de 20 mL de ropivacaína 0,5% e acoplado à PCA 
em modo contínuo, 5 mL/h e bólus (5 mL) limitados a 3 doses/h 
com ropivacaína 0,2%. A paciente não usou bólus no primeiro 
dia PO, com ENV 0 em repouso e movimentação no leito, o que 
fez o anestesiologista reprogramar a PCA para apenas bólus. 
No segundo dia PO, a paciente usou apenas um bólus nas 24 
horas, durante realização de fisioterapia. No terceiro dia PO, não 
acionou nenhuma vez a PCA, sendo retirado cateter. DISCUSSÃO:  
O PENG block foi descrito para analgesia em pacientes com fratura 
de quadril, e os alvos são ramos articulares dos nervos obtura-
dor, femoral e obturador acessório para a cápsula do quadril.  
A maioria dos relatos de caso desse bloqueio é para analgesia da 
região do quadril; há um relato como anestesia e analgesia. Não 
encontramos casos descritos de passagem de cateter e infusão 
contínua de anestésico local, mostrando outra forma de propor-
cionar analgesia no pós-operatório.
Referência
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171 – Uso do bloqueio do plano eretor da 
espinha (ESPB) em cirurgias torácicas: série  
de casos
Autores: *Johnny da Silva, Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo Ribeiro de 
Magalhães Queiroz, Fábio Luis Ferrari Regatieri, Anny Sugisawa, Daniel 
Varoni Schneider

Instituição: Hospital São Camilo Pompeia

INTRODUÇÃO: O ESPB foi descrito em 2016 para o tratamento da 
dor neuropática torácica. Esse bloqueio interfascial tem-se mostra-
do promissor como alternativa ao bloqueio neuroaxial para uma 
variedade de cirurgias. A cirurgia torácica classicamente associa 
anestesia peridural como medida analgésica. RELATOS: Foram 
analisados 26 casos de ESPB em nível de T5 associados à anestesia 
geral em cirurgias torácicas; destes, em 23 foi alocado cateter. No 
primeiro dia pós-operatório, em repouso, 65% tiveram dor leve ou 
não tiveram dor, 20% tiveram dor moderada e 12% tiveram dor 
intensa; em movimento, 27% estavam com dor leve ou sem dor, 
47% tiveram dor moderada e 23% tiveram dor intensa. O consumo 
de morfina em 24 horas foi 0 mg em 58%; a média foi 3 mg em 
19% e > 10 mg em 23%; destes, 5 pacientes usavam bomba de 
PCA intravenosa de morfina. Nos dias seguintes (média 4 dias de 
cateter), 85% apresentaram dor leve ou não tiveram dor. A solu-
ção usada em 96% dos casos foi a ropivacaína entre 0,25 e 0,5% e 
volume entre 15 e 30 mL. Cinco casos associaram clonidina e/ou 
dexametasona como adjuvantes. Quinze por cento apresentaram 
náuseas e vômitos, sendo estes os usuários de bomba de PCA de 
morfina. Em todos os casos, foram ajustados volume, concentração 
e intervalo conforme a necessidade. DISCUSSÃO: O ESPB é guiado 
por US inserindo-se uma agulha lateral à coluna e avançada até o 
processo transversal, onde é injetado o anestésico que irá dissecar o 
plano interfascial do eretor da espinha. Ele age bloqueando os ramos 
dorsais e ventrais dos nervos torácicos espinais e fibras simpáticas. 
As cirurgias torácicas geralmente requerem associação de técnicas 
regionais ou de neuroeixo para controle de dor pós-operatória, 
especialmente pela presença do dreno. O ESPB vem mostrando-se 
promissor e evitaria os riscos do BNE, como lesão medular, hema-
tomas e infecção. Além dos riscos técnicos, a redução do uso de 
morfina e seus efeitos colaterais trazem conforto ao paciente e 
diminuição dos fatores que retardam a alta hospitalar.
Referências
Tsui BCH, Fonseca A, Munshey F, McFadyen G, Caruso TJ. The erector spinae plane 
(ESP) block: a pooled review of 242 cases. J Clin Anesth. 2019;53:29–34.

179 – Bloqueio do plano do eretor da espinha 
guiado por ultrassom (US-ESP) para analgesia 
pós-operatória em cirurgia pediátrica de 
grande porte
Autores: *Luciana Mariele Lopes, Lorraine Ferreira Guimarães, Ana Flávia 
Brito Santos, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Beatriz Lemos da 
Silva Mandim, Roberto Araújo Ruzi

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha guiado por 
ultrassom (US-ESP) é uma técnica desenvolvida recentemente e 
tem-se tornado popular por promover adequada analgesia em 
cirurgias torácicas e abdominais devido à facilidade de execução e 
maior segurança. Este relato apresenta a utilização desse bloqueio 
em cirurgia de tumor de Wilms como boa alternativa de analgesia 
pós-operatória. RELATO DO CASO: Paciente de 2 anos, 11,4 kg, 
ASA P1, agendado para tratamento cirúrgico de tumor de Wilms. 
Após consentimento informado, foi submetido a monitorização 
com cardioscopia, oximetria de pulso e PANI. Foi feita indução 

inalatória com sevoflurano, venóclise 22G no membro superior 
direito. Indução venosa com fentanila 50 mcg, propofol 40 mg e 
rocurônio 5 mg; IOT com tubo 5,0 sem cuff. Durante manutenção 
inalatória, foram obtidas PAI e temperatura corporal com medidas 
contínuas e acesso venoso central (veia jugular interna direita) 
guiado por US. Durante o procedimento cirúrgico, foram feitos 2 
repiques de sufentanila a 0,5 mcg/kg, após 60 e 120 minutos do 
início da cirurgia para manter plano anestésico. A cirurgia durou 240 
minutos; logo após o término, a criança foi posicionada em decúbito 
lateral esquerdo, foi feita técnica antisséptica no local do ESP block 
e posicionado probe linear de alta frequência em plano parassagi-
tal, no nível do processo transverso de L1. Identificado o plano do 
músculo eretor da espinha, o bloqueio foi realizado com 0,35 mL/kg  
de ropivacaína a 0,3%, após introdução de agulha A50 entre o 
processo transverso da vértebra e a fáscia muscular do eretor da 
espinha. Após 20 minutos, o paciente foi extubado e encaminha-
do à UTI pediátrica sem dor. A dor foi também avaliada em 6, 12 
e 24 horas após o procedimento cirúrgico, e constatou-se boa 
analgesia com necessidade de analgésico comum apenas após 
24 horas do procedimento. Com 48 horas, o paciente recebeu 
alta hospitalar para seguimento ambulatorial. DISCUSSÃO: O 
ESP block é uma técnica de anestesia regional cuja aplicação em 
casos pediátricos ocorreu inicialmente em cirurgias torácicas; no 
entanto, já existem relatos do seu uso em nefrectomias. Apesar de 
as camadas musculares serem finas e o tecido conectivo e a fáscia 
serem frouxos, o que pode dificultar o posicionamento da agulha 
profundamente ao músculo eretor da espinha, seus benefícios de 
facilidade de acesso com o uso do ultrassom e a possibilidade do 
uso em pacientes com alteração da coagulação, evitando o acesso 
ao neuroeixo, torna-o uma boa opção de adequada analgesia 
pós-operatória.
Referências
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185 – Bloqueio de plexo lombar pelo método 
Shamrock associado à raquianestesia para 
cirurgias de quadril: comparativo com 
morfina intratecal
Autores: Mateus Henrique Hornburg de Paula, Eluana Boso, Douglas 
Vicente Pinto Levier, Eloisa Gasparini Saque, *Thiago Freire Correia, Ana 
Luisa Zacharias Holanda

Instituição: Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhaunsen

JUSTIFICATIVA: A dor pós-operatória é uma questão preocupante 
nos pacientes submetidos à cirurgia de quadril (correção de fraturas 
ou inserção de prótese). Diante disso, busca-se um método de maior 
controle analgésico pós-operatório para esses pacientes. A literatura 
sobre o melhor método de analgesia ainda é controversa, sem uma 
definição do padrão-ouro. A partir dessa pesquisa, buscou-se com-
parar a ação analgésica do bloqueio de plexo lombar (BPL) guiado 
por US e neuroestimulador e da morfina na raquianestesia (bloqueio 
subaracnóideo [BSA]); verificar a influência das duas técnicas no 
consumo de opioides; analisar a frequência de ocorrência de efeitos 
colaterais associados ao uso de opioides; e analisar a influência do 
IMC e da circunferência abdominal (CA) no nível de dificuldade de 
realização do BPL. MÉTODO: Ensaio clínico, prospectivo, randomiza-
do e cego, incluindo 18 pacientes distribuídos em: grupo-controle: 
BSA com 17,5 mg de bupivacaína isobárica e 100 mcg de morfina; 
grupo-caso: BSA com 17,5 mg de bupivacaína isobárica e BPL com 
20 mL de ropivacaína a 0,5% guiado por US e neuroestimulador. Os 
níveis de dor do paciente foram avaliados em: 1 hora após o término 
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da cirurgia (T1) e 6 horas (T2), 12 horas (T3) e 24 horas (T4) após a 
realização da anestesia, assim como a dose necessária de opioides para 
analgesia de resgate. Coletou-se, também, o número de episódios de 
náuseas e vômitos, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio 
(SaO2), o IMC e a CA. Foram definidos 4 níveis de dificuldade de reali-
zação do BPL, e essa informação também foi coletada. RESULTADO: 
Os níveis de dor avaliados em todos os momentos foram maiores 
no grupo-caso, sendo significativo (p = 0,039) no momento T4. O 
consumo de opioide foi equivalente em ambos os grupos. Náuseas e 
vômitos foram encontrados em maior quantidade no grupo-controle 
(p = 0,068). A frequência respiratória mostrou-se semelhante em 
ambos os grupos, porém a SaO2 foi menor no grupo-controle no T4 
(p = 0,007). O nível de dificuldade de realização do BPL se mostrou 
ascendente à medida que o IMC e a CA do paciente aumentaram: 
cada 2,2 unidades de aumento do IMC foram capazes de modificar o 
nível de dificuldade de realização do BPL, assim como cada aumento 
de 9 cm na CA. CONCLUSÃO: A analgesia pós-operatória por meio 
do BPL pelo método Shamrock não se mostrou mais efetiva que a 
analgesia proporcionada pela morfina intratecal. No entanto, foi 
possível evidenciar os efeitos do opioide em neuroeixo por meio da 
diminuição da SaO2 em 24 horas pós-anestesia e tendência a maior 
quantidade de náuseas e vômitos. Também foi possível identificar 
um comportamento de proporção direta entre IMC e CA em relação 
ao nível de dificuldade de realização do BPL.
Referência
Fischer HB, Simanski CJ. A procedure-specific systematic review and consensus 
recommendations for analgesia after total hip replacement. Anaesthesia 2005; 
60(12):1189-202.

233 – Pneumotórax hipertensivo após 
bloqueio de plexo braquial via supraclavicular 
guiado por ultrassonografia: relato de caso
Autores: *Marcela Souto Rocha, Isadora Gonçalves Nagaya, Bryan Curvelo 
de Melo, Vera Lúcia Fernandes Azevedo, Carlos Alberto Cardoso, Thomaz 
Gusmão Nolasco

Instituição: Instituição: CET- 9189- Obras Sociais Irmã Dulce. Hospital 
Santo Antônio. Salvador, BA

INTRODUÇÃO: O uso da US para a realização de bloqueios periféricos 
permite a visualização direta de estruturas anatômicas e associa-se 
à redução de complicações diante das técnicas tradicionais guiadas 
pela anatomia e estimulador de nervos periféricos. Apesar disso, a 
técnica não é isenta de riscos, sendo a ocorrência de pneumotórax 
uma complicação possível que não deve ser negligenciada. RELA-
TO DE CASO: Homem, 33 anos, sem comorbidades, admitido para 
tratamento cirúrgico de lesão traumática escapuloumeral direita. 
Foi realizada anestesia geral balanceada seguida de bloqueio de 
plexo braquial via interescalênica e supraclavicular guiados por 
US, com bupivacaína SVC 0,5% 15 mL e lidocaína CVC 2% 15 mL.  
O paciente manteve-se estável durante todo o procedimento, mantido 
em ventilação mecânica. Após extubação, apresentou desconforto 
respiratório importante, dor torácica ventilatório-dependente, queda 
de Spo2 e hipotensão discreta. Ausência de murmúrio respiratório 
à ausculta. Confirmou-se presença de pneumotórax hipertensivo à 
direita em radiografia de tórax e procedeu-se à punção no 5º espaço 
intercostal, linha hemiclavicular, seguida de drenagem torácica em 
selo d’água. Foi retirado o dreno de tórax em 48 horas; o paciente 
evoluiu com novo pneumotórax, com necessidade de nova drenagem. 
Permaneceu com dreno torácico por mais 7 dias e recebeu alta no 
22º dia PO, assintomático. DISCUSSÃO: O pneumotórax hipertensivo 
desenvolve-se a partir da entrada de ar no espaço pleural por meio da 
formação de uma válvula unidirecional no pulmão. O pneumotórax 
simples pode tornar-se hipertensivo quando é instituída a ventilação 
mecânica com pressão positiva. Ocorre aumento progressivo da 
pressão intrapleural, colabando o pulmão ipsilateral e deslocando 

o mediastino contralateralmente. À medida que evolui, leva à insufi-
ciência respiratória, traduzindo-se em uma emergência médica que 
deve ser prontamente reconhecida e tratada com a punção torácica. 
Apesar de raro, o pneumotórax hipertensivo após bloqueio de plexo 
braquial é uma complicação de alta morbidade, aumento do tempo 
de internamento e, quando não diagnosticado, resulta em instabili-
dade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória. O uso da US reduz 
a incidência dessa complicação de 0,8% para 0,2%; portanto, deve 
sempre ser considerada com o objetivo de prevenir essa complicação 
e garantir maior segurança ao paciente.
Referências
 Kakazu C, Tokhner V, Li J, Ou R, Simmons E. In a new era of ultrasound guidance: 
is pneumothorax from supraclavicular block a rare complication of the past? Br J 
Anasesth. 2014;113(1):190-1. 
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240 – Infiltração entre a artéria poplítea  
e a cápsula do joelho associada ao bloqueio 
do nervo safeno no nível do canal do adutor 
para artroplastia total de joelho
Autores: Jaqueline Rodrigues Beckhauser, Douglas Vicente Pinto Levier, 
hiago Freire Correia, *Verônica Pinheiro Santos, Abel Fernando Rech

Instituição: Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhaunsen

INTRODUÇÃO: A osteoartrite de joelho é uma doença multifatorial 
que pode evoluir para uma incapacidade funcional progressiva.  
A artroplastia total de joelho (ATJ) é uma das opções de tratamento 
e promove acentuada redução na dor e melhora funcional. O papel 
do anestesiologista é fundamental, existem técnicas anestésicas 
que objetivam o controle da dor pós-operatória e a movimentação 
precoce em pacientes submetidos à ATJ. O iPACK promove o bloqueio 
nociceptivo de ramos dos nervos tibial, fibular comum e obturador, 
fornecendo analgesia para cápsula posterior do joelho. O BCA do 
nervo safeno proporciona bloqueio sensitivo da região anteromedial 
do joelho. RELATO DE CASO: Paciente J.H.M.S., 53 anos, obeso, hiper-
tenso, diabético e com histórico de osteoartrite bilateral de joelhos, 
com ATJ esquerdo prévia há 2 anos. Foi submetido à ATJ direito nessa 
internação. A anestesia foi realizada com BSA associado ao iPACK e ao 
BCA. Para o iPACK, utilizou-se ropivacaína 0,4% 15 mL e, para o BCA, 
ropivacaína 0,3% 20 mL. O BSA foi realizado com 15 mg de bupiva-
caína pesada, sem acréscimo de opioide. Os adjuvantes IV utilizados 
no transoperatório foram dipirona, cetoprofeno e ondansetrona. O 
bloqueio motor finalizou após 210 minutos do BSA e o paciente não 
relatou dor nesse momento. No primeiro dia pós-operatório, o pacien-
te mobilizou os membros inferiores durante a fisioterapia com força 
motora preservada, referindo dor de intensidade 5 em 10, e negou 
dor ao repouso. Recebeu cetoprofeno e dipirona durante a interna-
ção. Foi prescrita morfina de resgate, entretanto, sua administração 
não foi necessária. Não apresentou náusea e vômitos. Recebeu alta 
hospitalar 3 dias após a cirurgia. DISCUSSÃO: Bloqueios de nervos 
periféricos têm como benefício a possibilidade de diminuição da 
dose de analgésicos sistêmicos e o uso de opioides no neuroeixo. Isso 
leva à redução de efeitos colaterais, como prurido, náuseas, vômitos 
e depressão respiratória. O iPACK associado ao BCA possibilitou mo-
bilização precoce do joelho operado e analgesia satisfatória. Outra 
questão importante é a utilização de técnicas anestésicas que não 
comprometam a motricidade, além de promoção de analgesia para 
fisioterapia precoce. Riscos como tromboembolismo venoso também 
são minimizados no pós-operatório.
Referências
Gomez MFR, Chan VWS. Infiltration between popliteal artery and capsule of knee. 
[Internet] c2019. [capturado em 10 jun. 2019]. Disponível em: http://www.usra.ca/
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Sankineani SR, Reddy ARC, Eachempati KK, Jangale A, Reddy AVG. Comparison of 
adductor canal block and IPACK block (interspace between the popliteal artery and 
the capsule of the posterior knee) with adductor canal block alone after total knee 
arthroplasty: a prospective control trial on pain and knee function in immediate 
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244 – Ocorrência de toxicidade por 
anestésicos locais como uma variante na 
prática anestésica
Autores: *Matheus Rodrigues de Souza, Amanda Carvalho de Aquino, 
Dante Oliveira de Assis, Kairone Bezerra Costa, Renata Esteves Frota, Cris-
leide Rodrigues da Silva

Instituição: Unifacisa

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Os anestésicos locais (ALs) são drogas 
amplamente difundidas na área da anestesiologia, utilizado em 
procedimentos de técnicas de bloqueios regionais, reversíveis e 
temporários. Embora as pesquisas de efeitos colaterais em ALs 
sejam pouco frequentes, seu estudo é de fundamental importân-
cia, devido a casos de alta mortalidade. Mudanças moleculares 
resultam em alterações de proteínas plasmáticas, propriedade de 
ligação e potência da lipossolubilidade, podendo causar even-
tos de neurotoxicidade e cardiotoxicidade. Objetivou-se realizar 
uma revisão sistemática acerca da toxicidade e consequências 
relacionadas ao uso de ALs. MÉTODO: Realizou-se uma revisão 
sistemática por meio da busca nas bases Scielo®, PubMed® e UpTo-
Date® direcionada a publicações da última década, em português 
e inglês, buscando-se os termos "anestésicos locais" e "toxicidade 
anestésica". Os critérios de inclusão considerados foram artigos 
publicados nos últimos 5 anos, disponíveis no idioma português 
ou no inglês e gratuitos. RESULTADO: As taxas de toxicidade 
sistêmica por ALs têm caído significativamente nas últimas três 
décadas, de 0,2% a 0,01%, permanecendo os procedimentos de 
bloqueio de nervos periféricos como detentores da maior taxa 
de toxicidade. A diminuição na ocorrência de toxicidade ocorre 
devido à aplicação de medidas preventivas, como aspiração antes 
da inoculação, o uso do teste de doses e o estabelecimento de 
doses máximas. Com relação aos agentes utilizados como ALs, 
a bupivacaína foi o com o maior incidência de complicações  
(7-10). A incidência de toxicidade por ALs foi de 0,98/1.000 blocos 
e as principais complicações foram crises tônico-clônicas, perda 
de consciência e taquicardia. Dependendo do procedimento, a 
incidência foi maior com ropivacaína e houve um caso associado 
ao uso de lidocaína. CONCLUSÃO: Apesar de incomum, a toxicidade 
por AL é uma situação de importância médica, sendo necessária 
a sua identificação precoce. A busca de protocolos contendo 
analgésicos que possam agir de maneira eficaz com o mínimo de 
efeitos adversos deve ser o principal alvo de estudos relacionados 
à toxicidade de fármacos. 
Referências

El-Boghdadly K, Pawa A, Chin KJ. Local anesthetic systemic toxicity: current perspec-
tives. Local Reg Anesth. 2018;11:35-44. 
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267 – Bloqueio de plano eretor da espinha 
com passagem de cateter em lobectomia 
toracoscópica
Autores: Felipe José Medeiros de Oliveira, Henrique Bicalho Rosa, 
Davi Brasil Khouri, Sérgio Silva de Mello, Alexandre Mio Pós, *Thais 
Costa Chaves

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: O bloqueio ESP é uma estratégia eficaz de controle de 
dor torácica pós-operatória e neuropática crônica. Produz analgesia 
em múltiplos dermátomos, bloqueando nervos torácicos espinais. 
Será descrito o uso da técnica associada à passagem de cateter após 
lobectomia videolaparoscópica (VATS). RELATO DE CASO: Mulher, 
55 anos, admitida para abordagem de massa pulmonar. ASA II, com 
história de transplante hepático aos 30 anos, em uso de tacrolimo, 
ex-tabagista. Foi submetida à lobectomia direita superior e média 
por VATS, sob anestesia venosa total e monitorização não invasiva. 
Indução realizada com propofol (Ce 3,5 mcg/mL), remifentanila  
(Ce 2,5 ng/mL), lidocaína (1,5 mg/kg) e rocurônio (0,6 mg/kg). 
Manutenção com propofol (Ce 3,5 mcg/mL) e remifentanila  
(Ce 2,5 ng/mL). Sem intercorrências perioperatórias. Ao término, 
foi realizado bloqueio ESP ao nível de T3 com passagem de cateter.  
O transdutor foi posicionado 3 cm lateralmente ao processo espinho-
so de T3. Foram identificados o processo transverso e os músculos 
trapézio, romboide e eretor da espinha. Com agulha Tuohy 18G, 
em plano, foram injetados 20 mL de solução contendo ropivacaína 
0,3%, cetamina 50 mg, fentanila 50 mcg e dexametasona 10 mg. Foi 
passado cateter Contiplex 20G, com infusão contínua de solução 
contendo ropivacaína 0,3% e fentanila 200 mcg, a 7 mL/h. Não 
foram administrados analgésicos ao término do procedimento. 
A paciente foi encaminhada à UTI extubada, com dreno torácico; 
sem queixas álgicas no POI. Em acompanhamento, referiu EVA 0/10 
em repouso e 5/10 à movimentação na região da ferida operatória 
e dreno, sem necessidade de resgate com opioide. O cateter foi 
retirado no segundo dia pós-operatório, concomitantemente à alta 
da UTI. DISCUSSÃO: O controle da dor pós-operatória em cirurgias 
toracoscópicas ainda é baseado em técnicas de analgesia oral, 
parenteral e bloqueio peridural. O mau controle da dor eleva o 
risco de atelectasias e infecções, desenvolvimento de dor crônica e 
aumenta o tempo de internação. O bloqueio ESP poupa o paciente 
dos riscos do bloqueio neuraxial, além de não predispor à instabi-
lidade hemodinâmica. Gera bloqueio sensorial cutâneo extenso e 
permite a passagem de cateter para infusão contínua. A analgesia 
ocorre pela ação nos ramos ventrais e dorsais dos nervos torácicos 
espinais. No relato, observou-se controle álgico satisfatório, assim 
como menor risco de efeitos colaterais. Observou-se que pacientes 
submetidos a cirurgias minimamente invasivas, como VATS, podem 
beneficiar-se de técnicas analgésicas similarmente pouco invasivas.
Referências
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a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med. 
2016; 41(5): 621-7.

Adhikary SD, Pruett A, Forero M, Thiruvenkatarajan V. Erector spinae plane block as 
an alternative to epidural analgesia for post-operative analgesia following video-
assisted thoracoscopic surgery: a case study and a literature review on the spread 
of local anaesthetic in the erector spinae plane. Indian J Anaesth. 2018; 62(1):75-8.

289 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
para tratamento de dor por fratura de 
múltiplas costelas em paciente antiagregado
Autores: *Vanessa Pimentel Simeão, Érika Pimentel Simeão, José Henrique 
Leal Araújo, Marinês da Silva Muricy

Instituição: CET HRAN-ISMEP-HRT

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP block) é 
um bloqueio do plano interfascial com potencial propagação anes-
tésica para múltiplos espaços intercostais e para o plano vertebral 
anterolateral. RELATO DE CASO: Homem, 79 anos, 50 kg, vítima de 
trauma contuso com fratura de múltiplas costelas à direita, com 
dor de forte intensidade, movimento e ventilatório-dependente, 
em uso de opioides em doses elevadas sem melhora. Paciente 
revascularizado com presença de desfibrilador implantável com 
gerador na região infraclavicular e AVE prévio em uso de clopido-
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grel. Foi solicitado suporte da equipe de dor para melhor manejo 
clínico, que optou pelo ESP block. Após orientação e consentimento 
prévios, o paciente foi monitorizado e posicionado em posição 
sentada. Foi feita assepsia da região, e, com auxílio do ultrassom e 
técnica em plano, uma agulha sonovisível de 50 mm para bloqueio 
foi avançada em sentido cefálico para caudal, penetrada abaixo da 
fáscia profunda do músculo eretor da espinha e feito o bloqueio 
do plano eretor da espinha em nível de T5-T6 do lado direito, com  
30 mL de ropivacaína a 0,375%, em punção única, sem intercorrên-
cias. A evolução foi favorável, com controle da dor ao movimento 
ativo. Após 3 horas, não referiu dor para respirar ou para tossir, e, no 
dia seguinte, suspendeu-se o uso de opioides. DISCUSSÃO: O ESP 
block é um novo bloqueio fascial para o tratamento da dor torácica 
e foi primeiramente descrito por Forero em 2016. O anestésico 
local é injetado no plano entre o músculo eretor da espinha e o 
processo transverso da vértebra subjacente. Em contrapartida a 
outros bloqueios de planos, o ESP block fornece analgesia visceral 
além de analgesia somática devido à propagação para o espaço 
paravertebral. O ESP block tem sido aplicado em videotoracoscopia, 
lobectomia pulmonar, fraturas de costela, mastectomia, cirurgia 
abdominal e em casos de dor neuropática. Nesses casos, os pacien-
tes também poderiam beneficiar-se de cateter peridural torácico, 
mas, nesse caso, o paciente estava em uso de anticoagulantes.  
A principal vantagem do bloqueio ESP block é ser menos invasivo 
do que a analgesia peridural torácica. CONCLUSÃO: O bloqueio 
ESP é confiável e simples de executar e fornece analgesia extensiva 
em minutos, tanto em nível torácico quanto abdominal, com uma 
única injeção no nível de T5.
Referências
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294 – PENG block para analgesia  
em artroplastia de quadril
Autores: Fabiana Rebelo Fontes Sampaio, Leandro Marques Corrêa, Luis 
Antônio Borges, Walter Luiz Ferreira Lima, Thiago Romanelli Ribeiro, *Victor 
Otávio Kehrnvald Panassollo

Instituição: Hospital Vera Cruz

INTRODUÇÃO: O adequado manejo da dor perioperatória da cirur-
gia de quadril deve minimizar a necessidade de opioides. A região 
pericapsular é o ponto mais importante de analgesia nesse tipo de 
cirurgia. O bloqueio anestésico dos nervos nessa região (PENG block) 
surge como uma boa opção ao anestesiologista. RELATO DE CASO: 
Mulher, 83 anos, ASA II, em uso de medicação para dor crônica, 
depressão e ansiedade, deu entrada no hospital para realização de 
artroplastia de quadril à direita. Foi submetida à anestesia geral, 
indução com fentanila 3 mcg/kg, xilocaína 2% sem adrenalina 1 mg/
kg, propofol 2 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg, IOT tubo 7,0 com cuff 
e manutenção com desflurano 0,8 CAM. Ao fim da cirurgia, cerca 
de 30 minutos antes do despertar da paciente, foi realizado o PENG 
block com a paciente em decúbito dorsal. Utilizou-se ropivacaína 
30 mL 0,375% sem vaso, agulha A50 e ultrassom com probe linear. 
O probe foi posicionado transversalmente à espinha ilíaca ante-
roinferior e, então, alinhado com o ramo púbico com a rotação do 
probe em cerca de 45°. A agulha foi introduzida lateralmente em 
plano entre o tendão do psoas e o ramo púbico. Após aspiração 
negativa, o anestésico local foi injetado, observando-se a dispersão 
adequada dos 30 mL administrados. A paciente manteve-se sem 
dor após o procedimento, apresentando queixa de dor leve (escala 
de dor 3-4) apenas após 21 horas da realização do PENG block, sem 
uso de opioides ou outras medicações para dor – um resultado 

satisfatório de analgesia para artroplastia de quadril. DISCUSSÃO: 
Técnicas como o bloqueio do nervo femoral, bloqueio ao nível da 
fáscia ilíaca e o bloqueio conhecido como 3 em 1 são estratégias 
conhecidas no manejo da dor da cirurgia de quadril. Porém, a 
analgesia promovida por esses bloqueios é moderada e o nervo 
obturatório normalmente não é alcançado. Classicamente, sabe-se 
que a cápsula anterior do quadril é ricamente inervada pelos nervos 
obturatório, obturatório acessório e femoral, sugerindo, portanto, 
que são estes os principais objetivos da analgesia dessa articulação. 
Recente estudo anatômico por Short e colaboradores revelou papel 
preponderante dos nervos obturatório acessório e femoral nessa 
inervação, revelando, ainda, que seus ramos articulares estão entre 
a espinha ilíaca anteroinferior e a eminência iliopúbica, enquanto 
o nervo obturatório está próximo ao acetábulo inferomedial. Com 
base na recente descrição do PENG block na literatura especializada, 
reproduzimos a técnica guiada por US, na paciente supradescrita, 
com excelente resultado.
Referências
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313 – Uso da ultrassonografia para a 
realização de raquianestesia: relato de caso
Autores: Adriana Belle Rangel, *Camilla Corrêa e Castro, Fernanda 
Lourenço Furigo, Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Maycon Luiz 
Silva Oliveira

Instituição: CET IPAR – HGI /Hospital São Camilo Pompeia

INTRODUÇÃO: A ultrassonografia tem sido amplamente utilizada 
na realização de procedimentos anestésicos devido à sua portabi-
lidade e segurança, aumentando as taxas de sucesso e reduzindo 
as complicações. A raquianestesia é tradicionalmente realizada 
segundo algumas referências anatômicas; porém, estudos têm de-
monstrado que, mesmo experientes, os anestesiologistas identificam 
o espaço desejado corretamente em apenas 29% dos casos. Em 51% 
desses casos, o espaço puncionado é mais cefálico em relação ao 
esperado pelo profissional. Esse fato nos deixa mais vulneráveis a 
complicações, como dano neural ao cone medular. O uso da US para 
determinação do espaço subaracnóideo tem sido correlacionado 
com uma margem de erro de não mais que um nível, sendo que na 
técnica de palpação essa margem é de até 4 espaços. RELATO DE 
CASO: Paciente A.M.R., 45 anos, ASA II por obesidade grau II (135 kg, 
1,85 m, IMC 39,44), com programação para ureterolitotripsia rígida 
à direita devido à calculose renal, sob raquianestesia e sedação. 
Paciente em sala de cirurgia com parâmetros dentro dos valores 
de normalidade, venóclise em membro superior esquerdo com 
jelco 20G, sedação realizada com 5 mg de midazolam e 50 mcg de 
fentanila. Foi posicionado sentado para realização de raquianestesia 
com dificuldade de palpação das REFERÊNCIAS anatômicas; optou-se 
pelo uso do recurso de US (com probe curvo de baixa frequência) 
na definição do espaço intratecal ideal para realização da punção. 
Após análise e demarcação do espaço, realizou-se raquianestesia 
sob técnica asséptica, em L3-L4, com agulha Whitacre 27G, havendo 
retorno de LCR normotenso e claro. Foram injetados 13 mg de bu-
pivacaína pesada após barbotagem. Teste de bloqueio sensitivo e 
motor realizado, confirmando sucesso da anestesia. Procedimento 
urológico finalizado sem intercorrências. Paciente encaminhado à 
sala de recuperação anestésica. DISCUSSÃO: Os estudos corroboram 
o uso da US no auxílio da demarcação de estruturas anatômicas para 
realização da anestesia raquídea. A US reduz as tentativas de punção 
lombar, identificando o melhor ponto de punção, a profundidade 
do espaço intratecal e a visibilidade de estruturas anatômicas do 
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neuroeixo. Em alguns grupos de pacientes, o uso da US se torna mais 
benéfico: em situações em que as referências anatômicas seriam 
mais difíceis, como é o caso de pacientes obesos, edemaciados, com 
escoliose ou gestantes. Entretanto, o treinamento deve ser iniciado 
em pacientes com características anatômicas mais fáceis para que 
se obtenha o domínio da técnica, bem como o conhecimento da 
anatomia ultrassonográfica.
Referência
McDonald, A. Murgatroyd, H. Anestesia neuroaxial guiada por ultrasom. Tutorial of 
the Week. World Federation of Societies of Anaesthesiologists [Internet]. 2017 [cap-
turado em 16 jan 2020];349:1-9. Disponível em: https://www.sbahq.org/wp-content/
uploads/2017/04/349_portugues.pdf

325 – Uso de erector spinae plane block (ESPB) 
lombar em revisão de fratura de quadril: 
relato de caso
Autores: *Thais Paiva de Rezende, Fernanda Lourenço Furigo, Fábio Luis 
Ferrari Regatieri, Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Maycon Luiz Silva 
Oliveira, Fábio Afonso Bertholo

Instituição: Hospital São Camilo Pompeia

INTRODUÇÃO: O ESPB foi descrito pela primeira vez em 2016 como 
um bloqueio regional utilizado no tratamento de dor torácica 
neuropática. Desde então, tem sido utilizado em diversas cirurgias 
como alternativa ao BNE. O bloqueio é realizado por meio da iden-
tificação do músculo eretor da espinha, lateral à coluna, com auxílio 
de US. O mecanismo de ação do ESPB é por meio do bloqueio dos 
ramos dorsais e ventrais dos nervos torácicos espinais e das fibras 
nervosas simpáticas. A revisão de fratura de quadril e colocação 
de prótese de quadril tem alto potencial álgico e, dessa forma, é 
um procedimento elegível à utilização do ESPB. RELATO DE CASO: 
Mulher, 85 anos, hipertensa, diabética, em uso de anticoagulante 
oral. Fração de ejeção de 67%. A paciente foi submetida à revisão de 
fratura de quadril esquerdo com prótese. Durante o procedimento, 
ela foi mantida sob anestesia geral balanceada e BIC de remifen-
tanila, mantendo estabilidade hemodinâmica. Foi realizado ESPB 
lombar em L3 após o término do ato cirúrgico, com passagem de 
cateter, programada bomba de PCA modo bólus e contínuo, e inje-
tada solução de 20 mL de ropivacaína a 0,3%, sem intercorrências.  
A paciente foi avaliada no POI sem dor, sendo, então, programada 
bomba de PCA modo bólus com a solução de 1% de ropivacaína 
40 mL em 160 mL de soro fisiológico a 0,9%. No momento do 
transporte, a paciente queixou-se de dor; então, a bomba de PCA 
foi modificada para o modo contínuo e bólus. No primeiro dia 
pós-operatório, a paciente evoluiu bem, queixando-se de dor leve 
à movimentação da perna (4/10), e a bomba de PCA foi ajustada 
para o modo bólus. No segundo dia pós-operatório, a paciente 
referiu dor em repouso (6/10) e à mobilização (7/10). Foi mantida 
bomba de PCA em modo bólus e programada reavaliação para o 
dia posterior. No terceiro dia pós-operatório, a paciente apresentou 
bom controle álgico em repouso (0/10) e ao movimento (2/10), e 
optou-se pela retirada do cateter de ESPB e alta do grupo da dor. 
Não foi utilizada morfina no intra ou no pós-operatório. DISCUSSÃO: 
A utilização do ESPB apresenta menores riscos de punção acidental 
da dura-máter, necessidade de cateterização vesical e hematoma 
em medula espinal em comparação aos bloqueios de neuroeixo, 
o que permite que até pacientes anticoagulados se beneficiem 
de sua analgesia. Isso motivou a equipe a optar pela realização 
do ESPB na paciente. A utilização do ESPB evita ou reduz o uso de 
opioides e seus efeitos adversos, proporcionando que os pacientes 
apresentem bom controle da dor no pós-operatório.
Referência
Tsui BCH, Fonseca A, Munshey F, McFadyen G, Caruso TJ. The erector spinae plane 
(ESP) block: a pooled review of 242 cases. J Clin Anesth. 2019;53:29–34.

326 – Estudo comparativo da analgesia 
pós-operatória de cirurgias de fêmur 
proximal por meio dos bloqueios guiados por 
ultrassonografia: PENG + cutâneo lateral da 
coxa, bloqueio do nervo femoral + cutâneo 
lateral da coxa e da morfina intratecal
Autores: *Lais de Souza Meireles, Luis Flávio França Vinhosa Muniz, Jes-
sica Francisco Meireles, Ferdinando Finger Silva, Guilherme Borges Alves, 
Rafaella Gebrim

Instituição: HUGO

INTRODUÇÃO: O bloqueio do nervo periférico e a anestesia re-
gional vêm sendo cada vez mais utilizados nos últimos anos, 
sobretudo a partir do advento da US. OBJETIVO: Neste estudo, 
esperamos mostrar a eficácia e a segurança desses bloqueios 
regionais guiados por US como substituição à clássica utilização 
de opioides no neuroeixo, evitando, assim, todos os seus efeitos 
colaterais indesejáveis e muitas vezes intoleráveis, sobretudo pela 
população idosa, que é mais suscetível aos opiáceos. Avalia-se, 
também, a eficácia e a aplicabilidade entre as duas propostas 
de anestesia regional, comparando suas eficácias entre si e com 
a morfina neuroaxial. Esperamos, ao fim deste estudo, verificar 
a analgesia pós-operatória de qualidade e duradoura fornecida 
por essas técnicas de bloqueio regional. MÉTODO: Após liberação 
pela comissão de ética médica do hospital, serão selecionados 
cerca de 100 pacientes com idades entre 18 e 75 anos, ASA I a III, 
submetidos a cirurgias eletivas e urgências de fêmur proximal 
unilaterais. Os pacientes serão distribuídos em três grupos. O Grupo 
A receberá raquianestesia (agulha Quincke 25G) com marcaína 
isobárica 0,5% 10 a 15 mg + morfina 100 mcg. O grupo B receberá 
raquianestesia (agulha Quincke 25G) com marcaína isobárica 0,5% 
10 a 15 mg + bloqueio guiado por US (Siemens Acuson X300) do 
nervo obturatório acessório na região suprainguinal ipsilateral à 
fratura: visualização por US do tendão do músculo psoas maior, 
protuberância iliopúbica e espinha ilíaca anteroinferior, sendo 
depositados 20 mL de ropivacaína 0,5% abaixo do tendão do 
músculo psoas (agulha Quincke 22G) + depósito guiado por US de 
10 mL dessa solução de ropivacaína entre as fáscias dos músculos 
sartório e tensor da fáscia lata ipsilateral, para obter o bloqueio 
do nervo cutâneo lateral da coxa. No grupo C, será realizada ra-
quianestesia (agulha Quincke 25G) com marcaína isobárica 0,5% 
10 a 15 mL + bloqueio guiado por US (Siemens Acuson X300) 
do nervo femoral: visualização da artéria femoral, veia femoral, 
fáscia ilíaca e fáscia lata e nervo femoral no compartimento da 
fáscia ilíaca, ao lado da artéria femoral, depósito guiado por US 
(agulha Quincke 22G) de 20 mL de solução de ropivacaína 0,5% no 
compartimento da fáscia ilíaca imediatamente ao lado do nervo 
femoral + depósito guiado por US de 10 mL dessa mesma solução 
entre as fáscias do músculo sartório e músculo tensor da fáscia 
lata ipsilateral, para obter o bloqueio do nervo cutâneo lateral da 
coxa. Os pacientes serão sedados com solução de midazolam 1 a 
5 mg e fentanila 50 a 100 mcg para realização dos procedimentos. 
Serão mantidos com oxigênio suplementar se Spo2 < 92% no 
transoperatório. Hipotensão será tratada com efedrina 10 a 50 
mg, e náuseas e vômitos, tratados com ondansetrona 4 a 6 mg IV. 
A dor pós-operatória será avaliada nos tempos: 1 hora, 2 horas, 
3 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas e 72 horas 
do término do procedimento cirúrgico. Será avaliada pela escala 
visual-numérica (EVN).
Referências
Guay J, Parker MJ, Griffiths R, Kopp SL. Peripheral nerve blocks for hip fractures: a 
Cochrane review. Anesth Analg. 2018;126(5):1695–1704. 

Marhofer P. Ultrasound guidance for nerve blocks: principles and practical imple-
mentation. Hampshire: Oxford;2010.
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332 – Síndrome de Horner em pós-operatório 
imediato decorrente de anestesia peridural 
torácica com cateter para mamoplastia:  
relato de caso
Autores: Lissandra Carvalho Leite Raposo, Luís Felipe Varandas Targino, 
Maria das Graças Dantas Lima, *Sibelli Fabricia Oliveira dos Santos

Instituição: CET João Pessoa

INTRODUÇÃO: A escolha pela anestesia peridural para cirurgias 
de mamoplastia baseia-se na sua capacidade de possibilitar anal-
gesia eficaz com redução da resposta inflamatória e do consumo 
de opioides venosos. Ela exerce efeitos benéficos por atenuar a 
resposta neuroendocrinometabólica ao estresse cirúrgico e per-
mite mobilização de forma precoce. A síndrome de Horner, ou 
paralisia oculossimpática, é um possível desfecho raro e benigno 
do bloqueio peridural, apresentando-se com aspecto sindrômico 
característico de ptose, miose, anidrose e enoftalmia da hemiface 
afetada. Geralmente é um quadro clínico de curta evolução e não 
provoca sequelas, mas pode ser acompanhado por dificuldade 
respiratória, instabilidade hemodinâmica e, mais raramente, pela 
parestesia do território do nervo trigêmeo. RELATO DE CASO: Pa-
ciente F.M.D.A., mulher, 48 anos, 75 kg, sem comorbidades e/ou uso 
de medicações, exames pré-operatórios normais. Foi submetida à 
anestesia peridural torácica associada à sedação para realização de 
mamoplastia reparadora em mama direita após tratamento para 
câncer de mama. Após monitorização básica e injeção venosa de 
midazolam 2 mg e fentanila 50 mcg, ela foi conduzida à posição 
sentada; foi realizada antissepsia da região toracolombar com 
álcool a 70%, seguida de botão anestésico com lidocaína a 2%  
(3 mL) em nível de T6-T7. Foi feita punção epidural com agulha Tuohy 
16G em linha mediana, com a técnica de resistência ao ar, sendo 
injetada levobupivacaína a 0,25% (20 mL) com morfina (2 mg) e, 
após passagem de cateter de peridural, foram acrescentados 5 mL 
de levobupivacaína a 0,25%. Procedimento sem intercorrências. Na 
unidade de recuperação pós-anestésica, a paciente, com estabilidade 
hemodinâmica, apresentou ptose, miose, anidrose e enoftalmia 
em hemiface esquerda, que desapareceram espontaneamente ao 
longo de 4 horas até resolução total do quadro. DISCUSSÃO: Ao 
considerar a anestesia realizada e a clínica da paciente em estudo, 
pode-se levantar, como elo causal de maior impacto, a dispersão 
cefálica do anestésico local no espaço peridural, provocando um 
bloqueio das fibras nervosas simpáticas do gânglio estrelado (C8-T1, 
ocasionalmente até T4). Conforme literatura disponível, o posicio-
namento, a velocidade de injeção do anestésico e a colocação de 
cateter, especialmente se obtiver trajeto mais cranial, configuram 
fatores que corroboram com o surgimento da síndrome de Horner, 
que, uma vez instalada sem desencadear instabilidade hemodinâ-
mica, apresenta condição tranquilizadora; a conduta é expectante.
Referências
 Ferreira C, Macedo AN, Almeida V. Síndrome de Horner e parestesia do território do 
nervo trigêmeo secundário a analgesia peridural para trabalho de parto. Rev Bras 
Anestesiol. 2018;68(5):528-30. 

Walker L, French S. Horner´s syndrome: a case report abd review of the pathophysiology 
and clinical features. West Indian Med J. 2014; 63(3): 278–280. 

343 – Bloqueio pericapsular para analgesia 
pós-operatória em fratura de fêmur: relato  
de caso
Autores: *Nikolas Kim, Luísa Bordignon Félix de Oliveira, Christine Lima 
Cavalcanti de Albuquerque, Fernando Martins Piratelo, Lucas Rizzotto, 
Luiz Fernando Binder da Silva

Instituição: Hospital Universitário Cajuru

INTRODUÇÃO: As fraturas de fêmur proximal acometem principal-
mente a população idosa. A maioria dos casos requer tratamento 
cirúrgico e está associada à alta morbimortalidade. Existe uma 
preocupação quanto à analgesia ideal, capaz de oferecer conforto, 
mínimos efeitos colaterais e fisioterapia precoce. Os bloqueios 
periféricos estão relacionados a adequada analgesia, menor con-
sumo de opioides e consequente diminuição de efeitos adversos 
medicamentosos. Diversas técnicas são descritas para analgesia 
pós-operatória. O bloqueio ideal deve incluir analgesia dos nervos 
femoral e obturador. Esses nervos podem ser identificados com 
frequência entre a espinha ilíaca anteroinferior e a proeminência 
iliopúbica. Com base nesse fato, Giron-Arango e colaboradores 
desenvolveram uma técnica guiada por US de bloqueio pericapsular 
(PENG block) para contemplar ramos sensitivos dos nervos femoral 
e obturador. RELATO DE CASO: Mulher, 66 anos, ASA I, vítima de 
fratura de colo de fêmur por queda de mesmo nível. Após admissão, 
foram realizadas monitorização básica, venóclise e anestesia geral 
balanceada com máscara laríngea IGel nº4, indução com fentanila  
4 mcg/kg e propofol 2 mg/kg, e a paciente foi mantida em venti-
lação mecânica controlada. O plano cirúrgico foi de artroplastia 
parcial de fêmur. Após o procedimento, foi realizado o bloqueio; 
com a paciente em posição supina, um probe curvilíneo de 
baixa frequência de ultrassom foi posicionado em um plano 
transverso na espinha ilíaca anteroinferior e, então, alinhado 
com o ramo púbico, visualizando o tendão do iliopsoas, a artéria 
femoral e o músculo pectíneo. Uma agulha de 21G e 100 mm 
foi inserida de lateral para medial em plano até atingir o plano 
musculofascial entre o tendão do psoas e o ramo púbico. Após 
aspiração negativa, 20 mL de levobupivacaína 0,25% foram 
injetados lentamente e a dispersão foi observada no ultrassom, 
sem intercorrências. Após realização do bloqueio, a paciente 
foi extubada e encaminhada para a recuperação anestésica. Os 
níveis de dor no local da fratura, em repouso e a mobilização 
passiva foram avaliados após 1, 2, 6 e 12 horas após o bloqueio. 
Nas primeiras três avaliações, a paciente negou sintomas álgicos. 
Quando avaliada 12 horas após o procedimento, relatou que, 
com aproximadamente 8 horas de bloqueio, iniciou com qua-
dro de dor intensa em repouso e solicitou morfina de resgate. 
DISCUSSÃO: O PENG block contempla diversas vantagens como 
opção em analgesia de fraturas de fêmur proximal, dentre elas, o 
bloqueio de ramos sensitivos tanto do nervo femoral quanto do 
nervo obturador, preservando a função motora da articulação. 
A técnica é de simples reprodução e seu resultado na analgesia 
pós-operatória mostrou-se satisfatório.
Referência
Girón-Arango L, Peng PWH , Chin KJ, Brull R, Perlas A. Pericapsular nerve group (PeNG) 
block for hip fracture. Reg Anesth Pain Med 2018;43(8):859-63.

346 – Prevenção de dor no membro fantasma 
após amputação de mão por meio de cateter 
em plexo braquial via infraclavicular: relato 
de caso
Autores: Lucas Rizzotto, *Luísa Bordignon Félix de Oliveira, Luiz Fernando 
Binder da Silva, Nikolas Kim, Douglas Flávio Porsani

Instituição: Hospital Universitário Cajuru

INTRODUÇÃO: Dor no membro fantasma é uma complicação fre-
quente após procedimentos de amputação. Sua incidência varia de 
50 a 80%. É considerada uma dor do tipo neuropática e apresenta-se 
como uma sensação dolorosa que pode estar localizada em uma 
área específica ou pode ser uma sensação ao longo do membro 
ausente. Mecanismos centrais e periféricos são responsáveis pelo 
desenvolvimento dessa dor. Na medula espinal, provavelmente o 
fator fundamental é a formação de conexões dos nervos periféricos 
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com áreas envolvidas na transmissão da dor. O mecanismo central 
ocorre por meio de reorganização cortical do sistema somatossenso-
rial. Diversas estratégias são adotadas para evitar a dor do membro 
fantasma; uma delas é a realização de bloqueios periféricos no 
membro a ser amputado. RELATO DE CASO: Homem, 22 anos, ASA 
I, 78 kg, encaminhado ao hospital por amputação traumática de 
mão direita em moedor de carne. Vem ao centro cirúrgico realizar 
regularização do coto e debridamento. Paciente referiu última re-
feição 1 hora antes do acidente. Optou-se por indução de anestesia 
geral em sequência rápida com 200 mcg de fentanila, 160 mg de 
propofol e 90 mg de rocurônio. Intubação orotraqueal foi realizada 
sem intercorrências. A anestesia foi mantida com sevoflurano. Após 
intubação orotraqueal, foi realizado bloqueio guiado por US do plexo 
braquial via infraclavicular, sob técnica asséptica. Foram injetados 
30 mL de levobupivacaína 0,5% com vasoconstritor. Em seguida, o 
cateter foi passado sob a agulha e posicionado no fascículo posterior. 
O paciente foi extubado sem intercorrências e reavaliado na SRPA 1 
hora após o fim da cirurgia; apresentava bloqueio motor e sensitivo 
até o nível do braço e recebeu alta para a enfermaria. Reavaliado 
no primeiro dia PO, relatou dor somente 18 horas após o bloqueio. 
Foi realizada injeção intermitente de levobupivacaína de 8/8 horas 
até o terceiro dia PO, quando recebeu alta e foi retirado o cateter. 
DISCUSSÃO: Os fatores de risco para o desenvolvimento de dor 
no membro fantasma incluem sexo feminino, dor pré-amputação, 
amputação de membros superiores e dor residual em membro 
remanescente. No caso apresentado, observam-se três desses 
fatores de risco. Para auxiliar no não desenvolvimento da dor, op-
tou-se por realizar o bloqueio do plexo braquial via infraclavicular. 
Essa via foi eleita pois havia a intenção de alocar um cateter para 
administração de anestésico local durante os primeiros dias após 
o trauma; dessa forma, poderiam ser obtidas maior estabilidade e 
resistência à tração.
Referências
Zaragoza-Lemus G, Hernández-Gasca V, Espinosa-Gutiérrez A. Ultrasound-guided 
continuous infraclavicular block for hand surgery: Technical report arm position for 
perineural catheter placement. Cirugía y Cirujanos. 2015; 83(1): 15-22.
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348 – Analgesia pós-operatória de prótese 
total de joelho via injeção intermitente de 
anestésico local em cateter no canal dos 
adutores: relato de caso
Autores: *Luísa Bordignon Félix de Oliveira, Nikolas Kim, Vitória Luiza 
Locatelli Winkeler, Angelo Joan Nicolau Roman Neto, Juan Pablo Zapata 
Garcia, Lucas Rizzotto

Instituição: Hospital Universitário Cajuru

INTRODUÇÃO: O número de cirurgias de artroplastia total de jo-
elho (ATJ) vem aumentando em todo o mundo, principalmente 
devido ao envelhecimento populacional. Esse tipo de cirurgia tem 
incidência importante de dor pós-operatória. Uma opção para 
analgesia, visando à diminuição no consumo de opioides e seus 
efeitos adversos no período pós-operatório, são os bloqueios de 
nervos periféricos, que contribuem de forma importante para o 
alívio da dor nesses pacientes. O BNF é um método muito utilizado 
para analgesia pós-operatória, porém gera fraqueza do músculo 
quadríceps e maior risco de queda. Uma alternativa a esse bloqueio 
é o bloqueio do canal dos adutores (BCA). RELATO DE CASO: Paciente 
C.M.B., mulher, 83 anos, ASA III. Foi encaminhada ao centro cirúr-
gico para realização de ATJ esquerdo. Foi realizada monitorização 
multiparamétrica, e optou-se por raquianestesia com 12 mg de 
bupivacaína isobárica e sedação com propofol em infusão contínua. 
No POI, realizou-se a inserção de cateter na topografia do CDA com 
observação ultrassonográfica da artéria femoral e nervo safeno. Até 

o segundo dia após o procedimento, foi realizada injeção de 10 mL 
de ropivacaína 0,375% a cada 12 horas. A paciente referiu ausência 
de dor ao repouso durante todo o período avaliado e relatou dor 
grau 2 segundo escala numérica da dor, durante a mobilização. A 
paciente não apresentou náuseas ou vômitos, não houve neces-
sidade de uso de opioides de resgate e foi possível a mobilização 
precoce do membro com completa motricidade do quadríceps. 
DISCUSSÃO: O bloqueio do CDA é uma opção de controle da dor 
pós-operatória para cirurgias de joelho, pois proporciona analgesia 
adequada e mantém a mobilidade preservada por causar menor 
bloqueio motor quando comparado ao BNF. O uso de cateter para 
analgesia contínua tem-se mostrado uma opção viável e segura, 
viabilizando menor consumo de opioides no período pós-operatório. 
A injeção intermitente de anestésico local via cateter mostrou-se 
uma opção à infusão contínua com bomba de infusão.
Referências
Kim MK, Moon HY, Ryu CG, Kang H, Lee HJ, Shin HY.The analgesic efficacy of the con-
tinuous adductor canal block compared to continuous intravenous fentanyl infusion 
with a single-shot adductor canal block in total knee arthroplasty: a randomized 
controlled trial. Korean J Pain. 2019;32(1):30-8.

Jordahn ZM, Lyngeraa TS, Grevstad U, Rothe C, Lundstrøm LH, Lange KHW. Ultrasound 
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349 – Bloqueio do quadrado lombar para 
analgesia pós-operatória em prostatectomia 
transvesical convencional
Autores: *Marian Christina Amado Leal P. Pantaleão, Ana Carolina Fontes, 
Camila Antunes Cozzolino

Instituição: Clínica Privada

INTRODUÇÃO: A cirurgia de prostatectomia transvesical conven-
cional é empregada para tratamento de patologias da próstata. 
Apresenta moderado a alto índice de dor pós-operatória, elevando 
os índices de morbimortalidade no pós-operatório. O bloqueio 
periférico, quando bem indicado, diminui o consumo de opioides, 
AINEs e analgésicos em geral e a possiblidade de intercorrências.  
O BQL tipo II guiado por US é de simples execução, superficial 
e com baixo índice de complicações, apresentando-se como 
excelente alternativa de analgesia pós-operatória. RELATO DE 
CASO: Homem, 83 anos, 85 kg, 1,80 m, apresentando hiperplasia 
prostática benigna e alterações fisiológicas da idade como comor-
bidades prévias, ASA II. Nega alergias medicamentosas e cirurgias 
prévias. Foi submetido à prostatectomia transvesical convencional 
sob raquianestesia com bupivacaína isobárica 20 mg e clonidina 
15 mcg, associada à sedação com midazolam em bólus e dex-
medetomidina em bomba infusora. Recebeu BQL tipo II guiado 
por US no POI ainda em sala operatória, com ropivacaína 0,75% e 
clonidina 75 mcg 10 mL de cada lado, via posterior em decúbito 
lateral. Foi encaminhado ao seu apartamento imediatamente após 
o término do ato anestésico cirúrgico, em Aldrete 9. O paciente foi 
avaliado pela escala numérico-visual (EVN) de dor 4 horas (EVN 
0), 24 horas (EVN 0), 48 horas (EVN 0) e 72 horas (EVN 0) após o 
bloqueio, e recebeu alta hospitalar no terceiro dia pós-operatório. 
O período de internação hospitalar e o ato anestésico cirúrgico 
transcorreram sem intercorrências. DISCUSSÃO: Existem quatro 
possíveis abordagens do BQL. Nesse caso, foi utilizado o tipo II, 
em que o AL é injetado posteriormente ao músculo quadrado 
lombar. O local de injeção determina a dispersão do AL. Esse 
bloqueio permite analgesia de parede e, quando há dispersão 
do AL para o espaço paravertebral, também oferece analgesia 
visceral, sendo indicado em cirurgias abdominais de médio e 
grande porte. A morfina intratecal é utilizada há décadas para 
cirurgias abdominais convencionais, e mostrou-se uma técnica 
eficaz para analgesia pós-operatória. Porém, no caso de pacientes 
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que estejam impossibilitados de receber BNE, o quadrado lombar 
se apresenta como opção de analgesia pós-operatória, poupando 
opioides e, consequentemente, diminuindo seus paraefeitos. 
Referências
Chin KJ, McDonnell JG, Carvalho B, Sharkey A, Pawa A, Gadsden J. Essentials of our 
current understending: abdominal wall blocks. Reg Anesth Pain Med. 2017;42(2):133-83.

Elsharkawy H, Bendsten TF. Ultrasound guided tranversus abdominis plane and qua-
dratus lumborum blocks. In: Hadzic A. Hadzic's textbook of regional anesthesia and 
acute pain management. 2nd ed. New York: McGraw Hill Education; 2017. p. 642-9.

364 – Bloqueio do plano do eretor da espinha 
para analgesia em nefrectomia aberta: relato 
de caso
Autores: Sérgio Veloso da Silveira Menezes, Michelle Nogueira de Souza 
Barros, Kamila Laurentino Gonçalves, *Thiago Gadelha Batista dos Santos, 
Ruy Leite de Melo Lins Filho, Jayme Marques dos Santos Neto

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP) é 
uma técnica que envolve a injeção de anestésico local em plano 
paraespinal, profundo ao músculo eretor da espinha. Descrito para 
analgesia torácica em nível de T5, fornece analgesia abdominal 
se realizado em níveis mais baixos. Este relato descreve o caso de 
um paciente submetido ao bloqueio ESP, em nível de T8, eficaz 
em proporcionar analgesia abdominal somática e visceral para 
nefrectomia aberta. RELATO DE CASO: Homem, 51 anos, 80 kg, 
tabagista, hipertenso, em uso de losartana, diagnosticado com 
tumor renal direito, submetido à nefrectomia radical direita aber-
ta. O bloqueio ESP foi realizado unilateral à direita, sob técnica 
asséptica e monitorização, em decúbito lateral esquerdo, com 
ultrassom e probe linear de alta frequência posicionado longi-
tudinalmente, 3 cm lateralmente ao processo espinhoso de T8, 
identificando dois músculos superficiais à imagem hiperecoica do 
processo transverso a esse nível: trapézio e eretor da espinha. Após 
anestesia da pele com 3 mL de lidocaína a 2%, foi puncionado com 
agulha Tuohy 18G, em plano, em direção craniocaudal até que a 
ponta atingisse o plano interfascial entre o eretor da espinha e 
o processo transverso de T8; injetamos 20 mL de ropivacaína a 
0,3%, observando-se hidrodissecção e dispersão do anestésico 
profundo ao eretor da espinha. Em seguida, em decúbito dorsal, 
foi induzida anestesia geral balanceada com propofol, lidocaína, 
fentanila, clonidina e cisatracúrio; a manutenção foi realizada 
com sevoflurano e cetamina (0,3 mg/kg/h) com duração de 5 
horas, sem instabilidade hemodinâmica. No ato, houve troca 
da abordagem cirúrgica da incisão de lombotomia direita para 
mediana, havendo labilidade pressórica ao estímulo cirúrgico 
mais à esquerda. Foi extubado e transferido para SRPA, evoluindo 
bem. Nas primeiras 48 horas, utilizou-se dipirona fixa 2 g de 6/6 
horas, sem necessidade de resgate com opioide e escore 3 na 
EVA de dor, mais à esquerda. Recebeu alta hospitalar no quinto 
dia. DISCUSSÃO: Os bloqueios interfasciais são seguros e de 
fácil execução. O bloqueio ESP, descrito para tratamento da dor 
torácica, hoje é promissor por ser técnica simples com pontos 
de referência por ultrassom; é seguro, se comparado com os 
bloqueios paravertebral e peridural; e é utilizado para cirurgias 
abdominais, reduzindo eventos adversos como hipotensão, 
bloqueio motor, hematoma e abscessos epidurais. Em cadáver 
fresco, injeção de 20 mL de fluido em nível de T7 estendeu-se até 
os processos transversos C7-T2 cranialmente e L2-L3 caudalmente, 
o que é consistente com a cobertura da área inervada observada 
em nosso paciente de T4 a L1, e sugere que esse bloqueio pode 
ser adequado para analgesia em cirurgia abdominal inferior, o 
que, somado à eficácia analgésica, torna-o boa alternativa em 
pacientes selecionados.

Referência
Chin KJ, Malhas L, Perlas A.The erector spinae plane block provides visceral ab-
dominal analgesia in bariatric surgery:A report of 3 cases. Reg Anesth Pain Med. 
2017;42(3):372–6.

372 – Fratura de agulha Whitacre durante 
bloqueio subaracnóideo: relato de caso
Autores: *Cristina Savian, Diego Boniatti Rigotti, Gabriela Citron Vedana

Instituição: Hospital Regional do Oeste

INTRODUÇÃO: O bloqueio subaracnóideo (BSA) é uma das técnicas 
de bloqueio neuroaxial comumente utilizada para analgesia e/ou 
anestesia de abdome inferior e membros inferiores. As agulhas para 
esse procedimento são classificadas em traumáticas ou atraumáticas, 
sendo que estas reduzem o vazamento de líquido cefalorraquidiano 
(LCR) e diminuem a incidência de cefaleia pós-punção dural (CPPD). 
Devido à ponta atraumática e fino calibre da agulha, pode-se optar 
por direcioná-la com uso de introdutor ou até mesmo outra agulha 
cortante. Complicações durante o BSA são infrequentes, e a fratura 
da agulha é uma complicação extremamente rara, com poucos 
casos descritos na literatura. RELATO DE CASO: Homem, 28 anos, 
ASA I, submetido à BSA para orquiectomia. Foi realizada punção 
do espaço subaracnóideo em posição sentada, via mediana, espa-
ço intervertebral de L3-L4, com agulha Whitacre™ 27G guiada por 
agulha calibre 21G, precedido de botão anestésico com lidocaína 
2%. Durante a punção, ocorreu deformação da agulha ao contato 
com estrutura óssea. A agulha foi retirada e, então, corrigida a defor-
midade. Na segunda punção, obteve-se fluxo de LCR e foi injetada 
solução anestésica. Ao retirar a agulha, percebeu-se a ausência de 
sua extremidade distal. Foi solicitada fluoroscopia de coluna lombar 
na sala cirúrgica, que evidenciou fragmento refringente no espaço 
intervertebral. Realizou-se a cirurgia proposta dentro do esperado. 
No primeiro dia de pós-operatório, o paciente retornou ao bloco 
cirúrgico para procedimento de retirada de fragmento com a equipe 
da neurocirurgia, o qual ocorreu sob anestesia local e sedação, sem 
intercorrências e sem sequelas para o paciente. DISCUSSÃO: A diminui-
ção do calibre das agulhas trouxe a vantagem de reduzir a incidência 
de CPPD, porém, tornou as agulhas mais frágeis e propensas a uma 
complicação relativamente nova: fratura de agulha durante o BSA. 
Entre as possíveis causas de fratura das agulhas estão: impacto com 
osso ou resistência aos ligamentos enrijecidos, utilização de introdutor 
com bisel cortante e correção manual de deformidade, resultando 
em diminuição da resistência do material. Como prevenção dessa 
ocorrência, recomenda-se: não redirecionar a agulha sem retirá-la até 
os tecidos superficiais, mobilizar agulha em conjunto com o introdutor, 
não manipular a agulha após retirar o estilete e preferir uma agulha 
com calibre maior em caso de deformidade desta ou punção difícil.
Referências
 Ituk U, Wong CA. Overview of neuraxial anesthesia. UpToDate [Internet]. 2019 
[capturado em 15 jun. 2019]. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/
overview-of-neuraxial-anesthesia.
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Week. World Federation of Societies of Anaesthesiologists [Internet]. 2018 [capturado 
em 16 jun. 2019];378:1-5. Disponível em: https://www.wfsahq.org/components/
com_virtual_library/media/7918c4dfe5171561840733c0f305e857-378.pdf.

374 – Incidência de hemiparesia 
diafragmática em bloqueio supraclavicular 
guiado por ultrassonografia
Autores: *João Paulo Tenório Wanderley Lima, Jane Auxiliadora Amorim, 
Armando Moreira Mendes Filho, Otávio Damázio Filho,  Ênio Veras de 
Oliveira,  Aline Tenório Dourado

Instituição: Hospital da Restauração de Recife, PE
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INTRODUÇÃO: O bloqueio do plexo braquial via supraclavicular 
(BS) está associado à incidência de 50 a 67% de hemiparesia 
diafragmática. O bloqueio de nervo frênico resulta da infusão 
direta ou da difusão retrógrada por dispersão rostral de anestésico 
local (AL) para as raízes cervicais. Estudos recentes mostraram 
que o BS guiado por US pode reduzir essa incidência. SÉRIE DE 
CASOS: Foram selecionados 30 pacientes adultos, com indicação 
de BS para cirurgias ortopédicas, associado ou não a anestesia 
geral ou sedação venosa. Em todos os pacientes, o BS foi guiado 
por US associado a estimulador de nervo periférico. O volume 
e a concentração do AL utilizado foram 20 mL de ropivacaína a 
0,5%; foram injetados 5 mL na interseção entre a artéria subclávia 
e a primeira costela e 15 mL em porção posterolateral ao plexo 
braquial. Nos casos em que foi associado à anestesia geral, o 
bloqueio neuromuscular foi revertido com neostigmina e atro-
pina sob monitorização com train-of-four (TOF) e a extubação 
foi realizada com valores ≥ 90%. Foram excluídos do estudo pa-
cientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); asma; 
pneumonia a menos de 3 meses; história de hernia diafragmática; 
derrame pleural pré-existente; doenças psiquiátricas, hepáticas 
ou renais; IMC ≥ 35 kg/m2; alergia a AL; cirurgias com duração 
> 240 minutos; e recusa da técnica anestésica ou da participa-
ção nesse estudo. Para avaliação da função e do movimento 
diafragmático, foram realizadas USs pré-BS e pós-BS (ao fim da 
cirurgia), com transdutor curvilíneo (pre-set abdome adulto), 
nos modos B e M, ipsilateral ao bloqueio, na transição toraco-
abdominal, em margem subcostal da linha axilar média. Nos 30 
pacientes avaliados, foi confirmada hemiparesia diafragmática 
total em 5 (17%) dos pacientes e hemiparesia parcial em 1 (3%).  
A incidência de hemiparesia diafragmática dessa série de casos 
foi de 20%. DISCUSSÃO: Com a técnica anestésica e o volume 
utilizados nesse estudo, não foi possível abolir, em todos os pa-
cientes, o bloqueio de nervo frênico. Porém, quando comparado 
à incidência descrita em literatura de hemiparesia diafragmática, 
o uso do US para a execução do BS parece reduzir esse desfecho.
Referências
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383 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
para mastectomia radical
Autores: Alexandre Dubeux Dourado, Sérgio Filipe Vasconcelos de Carvalho, 
Bruno Santos Afonso de Melo, Jefferson Trigueiro Neto, *Mário Henrique 
Almeida de Assis, Cecílio Pereira Lima

Instituição: CET Maria Auxiliadora Martins Vieira da Rocha

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (BPES) é 
um bloqueio do plano interfacial descrito por Maurício Forero 
e colaboradores, e é eficaz para cirurgia torácica e abdominal, 
surgindo como alternativa ao bloqueio paravertebral e epidural. 
RELATO DE CASO: Mulher, 61 anos, 80 kg, portadora de câncer de 
mama direita, sem outras comorbidades, submetida à mastectomia 
radical direita de Madden. Para a realização do bloqueio, optou-se 
por colocar a paciente em posição sentada, sob monitorização 
e sedação venosa com fentanila 50 mcg e midazolam 2 mg. Foi 
feita assepsia e antissepsia dorsal, revestimento de probe linear 
de alta frequência com capa e gel estéril. Probe posicionado em 
sentido longitudinal à coluna, 3 cm lateralmente ao processo 
espinhoso de T5. Foi utilizada agulha de plexo A100 e realizado 
bloqueio com técnica em plano e introdução de agulha em direção 
cefálica. Após visualização de ponta de agulha no plano entre o 

eretor da espinha e o processo transverso, foram infundidos 20 mL  
de ropivacaína a 0,3%. Após o bloqueio, foi realizado posiciona-
mento em decúbito dorsal para anestesia geral; indução venosa 
com fentanila (200 mcg), propofol (170 mg) e rocurônio (50 mg). 
Não houve intercorrências no procedimento anestésico e no ato 
cirúrgico. No intraoperatório, a paciente não apresentou elevação 
da frequência cardíaca ou da pressão arterial e não foi necessária 
nova dose de opioide. Foi extubada em sala cirúrgica, sem inter-
corrências. Durante a recuperação, não houve queixas de dor, 
mantendo-se estável e confortável durante o POI. A paciente foi 
avaliada até 48 horas após a cirurgia, mantendo-se sem dor e sem 
necessidade de uso de opioide de resgate durante esse período. 
DISCUSSÃO: O BPES envolve a infusão de anestésico local entre o 
músculo eretor da espinha e o processo transverso das vértebras 
torácicas. Estudos apontam que esse bloqueio fornece analgesia 
tanto visceral quanto somática devido à propagação do anestésico 
para o espaço paravertebral. Como vantagem ao bloqueio epidural, 
o BPES é menos invasivo e, em relação ao paravertebral, apresenta 
menor risco de punção pleural acidental, já que a profundidade 
da ponta da agulha é limitada pelo processo transverso. Com base 
no que foi aqui exposto, essa técnica apresenta uso crescente na 
anestesiologia.
Referência
Kimachi PP, Frederico NT, et al. Bloqueio paravertebral torácico e do plano eretor da 
espinha. In: Mattos SLL, Hamaii A, Nunes RR. Anestesia guiada por ultrassom. Rio de 
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439 – Dissecção de siringomielia pós-punção 
epidural: relato de caso
Autores: *Priscila Evaristo de Carvalho Veiga

Instituição: CET do Hospital da Restauração, Hospital Getúlio Vargas e 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Recife, PE

INTRODUÇÃO: A siringomielia é uma expansão cavitária no parên-
quima da medula espinal (ME), contendo líquido cefalorraquidiano 
(LCR). A maioria dos casos se deve à obstrução do LCR, associada à 
malformação de Chiari. Embora a siringomielia apresente sintomas 
sensoriais, a maioria dos casos é assintomática. RELATO DE CASO: 
Homem, 66 anos, peso 70 kg, altura 1,65 m, ASA II, programado 
para prostatectomia radical com linfadenectomia pélvica bilateral. 
É hipertenso, e está em uso de atenolol e losartana. Foi realizada 
monitorização com cardioscópio, pressão arterial não invasiva, 
capnografia e oximetria de pulso. A técnica anestésica utilizada foi 
anestesia geral associada à anestesia peridural. Após a realização da 
dose-teste de 3 mL de lidocaína com vasoconstritor, houve aumento 
significativo da frequência cardíaca. Foi realizada nova punção, 
sem intercorrências, sendo administrados 20 mg de ropivacaína, 
5 mcg de sufentanila e 2 mg de morfina. Foi feita indução anesté-
sica IV, após pré-oxigenação, com 300 mcg de fentanila, 120 mg 
de propofol e 40 mg de rocurônio; manutenção com sevoflurano. 
O paciente apresentou estabilidade cardiovascular durante todo 
o procedimento; ato anestésico cirúrgico sem intercorrências. No 
primeiro dia pós-operatório, apresentou paresia em membros 
inferiores, com predomínio distal em membro inferior esquerdo 
(2+/4+), dificultando a deambulação. Foi indicada realização de RM 
de coluna, na qual foi observada a presença de siringomielia. A hi-
pótese foi de que o paciente já apresentava a siringomielia de forma 
assintomática, e, após o ato anestésico, ocorreu a dissecção, levando 
ao quadro clínico apresentado. DISCUSSÃO: A fisiopatologia exata 
da siringomielia não é totalmente conhecida; entretanto, existem 
fatores que precedem à formação da cavidade inicial: compressão 
mecânica e inflamação da medula espinal, hematoma, liberação de 
enzimas lisossomais intracelulares, isquemia e obstrução arterial ou 
venosa. A principal característica clínica é a dor, podendo ocorrer 
também déficits sensoriais, especialmente dissociação entre dor 
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e propriocepção ou vibração e sensação de toque. Os déficits mo-
tores se apresentam mais tardiamente. Nessa situação, a RM com 
contraste é essencial para o diagnóstico. A conduta terapêutica 
inicial, com o surgimento da sintomatologia, é a descompressão da 
fossa posterior. Em casos de piora da sintomatologia, está indicado 
o tratamento cirúrgico para correção da patologia. Nesse caso, o 
paciente estava em acompanhamento com a neurologia, porém 
foi a óbito devido à broncoaspiração. Em situações em que o pa-
ciente já tem o diagnóstico de siringomielia sintomática, o uso de 
BNE está contraindicado, pelo risco de complicações neurológicas 
pós-operatórias.
Referência
Mousele C, Georgiopoulos M, Constantoyannis C. Syringobulbia: a delayed complica-
tion following spinal cord injury – case report. J Spinal Cord Med. 2018;42(2):260-4.

492 – Bloqueio do plexo lombar no 
compartimento do psoas para analgesia 
em cirurgia ortopédica de quadril com 
levobupivacaína (S75:R25)
Autores: Luiz Eduardo Imbelloni, *Marcos Guedes Miranda Junior, Nayane 
Nataly de Toledo Souza, Eduardo Piccinini Viana, Jaime Weslei Sakamoto, 
André Augusto de Araujo

Instituição: CET-SBA Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo, SP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O plexo lombar está contido no in-
terior do músculo psoas, e o seu bloqueio foi descrito em 1974. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da analgesia pós-
-operatória pela injeção única de levobupivacaína em excesso 
enantiomérico (S75:R25) no compartimento do psoas, com o uso 
de estimulador de nervos periféricos em cirurgias ortopédicas de 
quadril e fêmur. MÉTODO: De 2008 a 2012, foram selecionados 
100 pacientes submetidos às cirurgias ortopédicas de quadril em 
decúbito lateral para receber analgesia pós-operatória no plexo 
lombar dentro do psoas com neuroestimulador. Os pacientes rece-
beram 200 mL de maltodextrina antes da cirurgia; monitorização 
feita com eletrocardiograma (ECG), PANI e oximetria de pulso; 
raquianestesia com 10 a 15 mg de bupivacaína 0,5% isobárica e 
agulha Quincke 27G. No fim da cirurgia, o bloqueio foi realizado 
com agulha A100 conectada a neuroestimulador com corrente 
de 1 mA, inserida perpendicularmente até obter contração do 
músculo quadríceps femoral. Após obtida a contração, foram 
injetados 40 mL de levobupivacaína em excesso enantiomérico 
após aspiração negativa para sangue. A analgesia foi avaliada 
por uma escala de 0 (sem dor) a 3 (dor intensa) às 4, 8, 12, 16, 20 
e 24 horas após a injeção do anestésico. Após alta da SRPA após 
ingestão de 200 mL de maltodextrina, se o paciente de queixasse 
de dor, 1 g de dipirona era administrado por via IV, sendo anotado 
o total das doses administradas. O paciente foi acompanhado 
durante 48 horas para verificação de complicações no local do 
bloqueio, assim como identificação de hipotensão arterial como 
possível bloqueio peridural uni ou bilateral. RESULTADO: O estudo 
foi composto por 80 mulheres e 20 homens, com idade de 75,23 
± 11,26 anos, peso de 67,56 ± 10,14 kg e altura de 161,30 ± 7,21 
cm. A duração da cirurgia foi de 2,11 ± 0,73 horas. Em todos os 
pacientes, a primeira avaliação foi realizada sem bloqueio residual 
da raquianestesia. Às 4 e às 8 horas, nenhum dos 100 pacientes 
apresentou dor; às 12 horas, 96 pacientes não apresentaram dor; às 
16 horas, 82 pacientes; às 20 horas, 36 pacientes; e às 24 horas, 22 
pacientes não apresentaram dor. Em momento algum do estudo 
ocorreu dor máxima (grau 3) nos pacientes. Em 42 pacientes não 
foi necessário analgésico de resgate durante as primeiras 24 horas 
do pós-operatório; 44 pacientes receberam uma única dose; 10 
pacientes, duas doses; e três pacientes, três doses do analgésico. 
O tempo médio de analgesia foi de 20,6 ± 6,4 horas. Não ocor-

reu nenhuma complicação durante o bloqueio. CONCLUSÃO: 
O bloqueio do plexo lombar no compartimento do psoas para 
analgesia pós-operatória de cirurgias ortopédicas de grande 
porte é técnica de fácil realização com uso do neuroestimulador, 
proporcionando analgesia de excelente qualidade com duração 
média de 20 horas e diminuição acentuada da necessidade de 
analgesia complementar com opioides.
Referência
Winnie AP, Ramamurthy S, Durrani Z, Radonjic R. Plexus blocks for lower extremity 
surgery. Anesth Rev 1974;1:11-6.

523 – Bloqueio do grupo de nervos 
pericapsular (PENG) em criança para 
analgesia do quadril: relato de caso
Autores: Andreza de Azevedo Monteiro, Sérgio Veloso da Silveira Menezes, 
Ruy Leite de Melo Lins Filho, Alexandro de Araújo Altamiranda, *Gustavo 
César de Melo Calado, Thiago Gadelha Batista dos Santos

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

INTRODUÇÃO: O manejo da dor pós-operatória em crianças sub-
metidas a cirurgia do quadril permanece um desafio. O bloqueio do 
grupo de nervos pericapsular (PENG), descrito em 2018, auxilia na 
estratégia multimodal de analgesia, nesses casos, por interromper 
estímulos sensitivos dos ramos articulares do nervo femoral (NF), 
nervo obturador (NO) e nervo obturador acessório (NOA). Neste 
caso, utilizamos o PENG em criança sob cirurgia para correção de 
defeito congênito no quadril direito. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 3 anos, 15 kg, sem queixa álgica prévia. Após 
monitorização-padrão e indução anestésica (fentanila, propofol, 
rocurônio, cetamina e sevoflurano), realizamos o PENG à direita 
guiado por ultrassom. Em posição supina, o “probe” linear de alta 
frequência (12-15 MHz) foi posicionado em plano transversal 
ao longo da espinha ilíaca anteroinferior, alinhado com o ramo 
púbico a 45 graus. Nessa abordagem, a eminência iliopúbica, o 
músculo e o tendão iliopsoas, a artéria femoral e o músculo pec-
tíneo foram observados. Em sentido lateral-medial, inserimos a 
agulha, Tuohy 18 G, em plano até que a ponta fosse posicionada 
no plano musculofascial, entre o tendão do psoas (anterior) e o 
ramo púbico (posterior). Injetamos e observamos a adequada 
dispersão de ropivacaína a 0,2% (20 mL) e clonidina (15 mcg). 
Utilizamos dipirona (30 mg/kg) e tramadol (1 mg/kg) IV para 
analgesia pós-operatória. Apesar das condutas, à SRPA referiu 
dor no sítio cirúrgico, controlada com morfina IV (1,5 mg). Nas 48 
horas seguintes, administramos dipirona (500 mg, de 6/6 horas), 
tramadol (30 mg, de 12/12 horas) e cetoprofeno (15 mg, de 12/12 
horas). Apesar disso, a genitora relatou maior frequência de dor 
na enfermaria ao comparar ao procedimento anterior, realizado 
há 8 meses, quando a técnica anestésica foi a peridural lombar 
com opioide. DISCUSSÃO: A revisão da anatomia do quadril em 
cadáver identificou ramos apenas sensitivos do NF, do NO e do 
NOA para a cápsula anterior. O bloqueio PENG com anestésicos 
locais e adjuvantes, exceto opioides, é capaz de alcançá-los sem 
manipulação do neuroeixo. A falha na estratégia de analgesia 
deste caso justifica-se tanto pela manipulação da asa do ilíaco, 
osteótomo não coberto pelo PENG, quanto por dor na incisão 
cirúrgica, dermátomo do nervo cutâneo lateral da coxa também 
não anestesiado. Além disso, ainda há alguns questionamentos: 
Qual o volume ideal de anestésico local no PENG em crianças? 
Quando realizar o PENG, antes ou após abertura da cápsula do 
quadril? Qual a importância de associá-lo a outros bloqueios 
periféricos? 
Referência
Girón-Arango L, Peng PWH, Chin KJ, Brull R, Perlas A. Pericapsular Nerve Group (PENG) 
block for hip fracture. Reg Anesth Pain Med. 2018;43(8):859–63.
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531 – Bloqueios prolongados de sistema 
nervoso periférico/central no Brasil
Autores: *Melissa Alves de Carvalho, Agnes Souza Oliveira Jansen Melo

Instituição: Hospital Santa Isabel

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A analgesia multimodal tem-se con-
solidado como uma estratégia fundamental para abordagem de 
pacientes submetidos a procedimentos potencialmente doloro-
sos com risco de desenvolvimento de síndromes álgicas crônicas 
refratárias. Nesse contexto, os bloqueios prolongados de sistema 
nervoso periférico/central (BPSNPC) se firmaram como técnicas 
de fundamental importância na prevenção e no tratamento da 
dor, fornecendo melhora do cuidado, qualidade de vida e redução 
da morbidade nesses indivíduos. Este trabalho buscou avaliar o 
número de autorizações de internação hospitalar (NAIH), recurso 
total investido (RTI), valor médio de AIH (VMAIH), média de dias de 
permanência (MDP) e taxa de mortalidade (TM) dos BPSNPC com 
BIC no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, no período de 2008 
a 2018. MÉTODO: Foi realizado um estudo descritivo restrospectivo 
de corte transversal sobre BPSNPC com BIC por meio da utilização 
do banco de dados do SIH/Datasus. RESULTADO: Na observação 
inicial, verificou-se um total de 17.609 procedimentos, havendo 
crescimento de 221,3% entre o primeiro e último ano estudado. 
Dentre as macrorregiões brasileiras, o Sudeste concentrou 55% 
do NAIH (9.677 bloqueios realizados). A MDP foi de 2,4, tendo 
ocorrido pouca variação entre os anos. A TM foi de 1,02%, tendo 
variado de 0,13 a 1,99%. Quanto à avaliação dos recursos, nota-se 
um investimento total de R$ 12.530.824 no período (média de R$ 
1.253.082/ano) sendo o VMAIH de R$ 711. CONCLUSÃO: Ao longo 
do período estudado, pode ter ocorrido aumento na acessibilidade 
e na notificação dos pacientes internados para realização BPSNPC 
com BIC, o que pode repercutir em melhoria na assistência aos 
usuários do SUS. Sabe-se, ainda, que as divergências regionais 
apontadas são reflexo das contradições socioeconômicas pre-
sentes no Brasil.
Referência
Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS (Departamento de Informática do SUS). Siste-
ma de Informações Hospitalares. Programa TabWin. [Internet]. Brasília: MS, c2019. 
[capturado em 4 jul. 2019]. Disponível em: http://www.datasus.gov. br 

550 – Bloqueio do eretor da espinha guiado 
por USG para lombociatalgia crônica
Autores: *Martinho Pereira Ribeiro Neto, Adolfo Igor Rodrigues, Maycon 
Luiz Silva Oliveira, Fernanda Lourenço Furigo, Fábio Luis Ferrari Regatieri, 
Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz

Instituição: Hospital São Camilo Pompeia

INTRODUÇÃO: A lombalgia, acompanhada ou não de acometimento 
do nervo ciático, é um problema de saúde comum e causa de absen-
teísmo no trabalho. O tratamento normalmente inclui analgésicos 
comuns, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), corticosteroides, 
opioides e miorrelaxantes. Nem sempre os esquemas tradicionais 
são capazes de fornecer analgesia suficiente na dor lombar aguda. 
O bloqueio do eretor da espinha (ESP block) no nível do processo 
transverso lombar vem sendo descrito como alternativa analgésica 
eficiente para dor lombar, diminuindo o uso de opioides. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo masculino, 54 anos, obeso mórbido 
(IMC de 40,7), hipertenso, diabético e dislipidêmico com história de 
lombociatalgia crônica à esquerda, manejada ambulatorialmente 
com analgésicos simples. Apresentou agudização do quadro com 
necessidade de internação hospitalar para analgesia e investigação 
diagnóstica. Estava restrito ao leito, sem realizar fisioterapia e em 
uso de elevadas doses de morfina, 5 mg em administração intra-

venosa a cada 4 horas, associada a cetoprofeno (100 mg, a cada 8 
horas), dipirona (1 g, a cada 6 horas) e ciclobenzaprina (20 mg/dia). 
Foi solicitada avaliação da equipe de anestesiologia. Optamos pela 
realização de ESP block no nível de L4, do lado esquerdo, guiado 
por ultrassonografia. Apesar de certa dificuldade técnica devido às 
particularidades anatômicas e sonográficas do paciente obeso, o 
procedimento transcorreu bem. Administramos inicialmente 25 mL 
de ropivacaína 0,25% e, a seguir, passamos cateter para analgesia 
controlada pelo paciente (ACP) e programamos o equipamento 
para trabalhar somente em modo bolus, sem infusão contínua.  
A dose de cada bolus foi 10 mL de ropivacaína 0,2%, com limite 
de 20 minutos entre as administrações. Nos 4 dias subsequentes 
de internação, não houve necessidade de doses de resgate de 
morfina, possibilitando realização de fisioterapia motora, com 
desmame progressivo da ACP e outras medicações. Após alta 
hospitalar, o paciente foi encaminhado ao ambulatório de dor 
crônica, com prescrição de metadona (5 mg/dia) e dipirona (2 g, 
a cada 6 horas). DISCUSSÃO: O ESP block bloqueia ramos sensi-
tivos dorsais e ventrais dos nervos espinhais, reduzindo escores 
de dor e necessidade de outros fármacos, inclusive de opioides. 
Esse bloqueio é de execução fácil e segura. Apresenta a vantagem 
do anestésico se difundir por vários dermátomos, melhorando 
o efeito analgésico, o que não acontece com técnicas regionais 
que têm efeito restrito a área de abordagem. O uso de bomba de 
ACP permitiu ao próprio paciente titulação da dose necessária 
analgésica e melhor satisfação geral. 
Referências 
Apibunyopas Y, Ho B. Ultrasound-guided erector spinae plane (ESP) block: A no-
vel intervention for mechanical back pain in the emergency department. CJEM. 
2019;21(2):302–5.

Takahashi H, Suzuki T. Erector spinae plane block for low back pain in failed back 
surgery syndrome: a case report. JA Clin Rep. 2018;4(1):1-4.

567 – Ondansetrona na prevenção de 
hipotensão em jovens e idosos submetidos 
à raquianestesia: ensaio clínico prospectivo 
randomizado, duplo-cego e placebo-
controlado
Autores: Luís Carlos Crepaldi Júnior, Fabrício Tavares Mendonça, *Rafaela 
Carvalho Gersanti, Kamila Christine de Araujo

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A anestesia subaracnóidea é uma 
alternativa e geralmente a primeira escolha para muitos procedi-
mentos cirúrgicos. Trata-se de um procedimento simples e seguro, 
entretanto, pode apresentar complicações como hipotensão. Nesse 
sentido, a ondansetrona, um potente antagonista do receptor 5-HT3 
comumente usado como antiemético nesse tipo de anestesia, é 
potencialmente útil para atenuar esse efeito indesejado. O objetivo 
deste estudo é verificar se o uso da ondansetrona prévio ao blo-
queio subaracnóideo é capaz de reduzir a incidência de hipotensão. 
MÉTODO: Os pacientes foram divididos em dois grupos: um de 70 
pacientes que receberam ondansetrona antes da raquianestesia, 
e outro de 68 pacientes que receberam placebo, ou seja, manejo-
-padrão, totalizando 153 pacientes. As variáveis analisadas foram 
variação da pressão arterial sistólica (PAS) nos primeiros 30 minu-
tos, delta PAS (variação entre a maior e a menor PAS), menor valor 
atingido de PAS, frequência cardíaca, incidência de hipotensão, 
bradicardia e consumo de vasopressores. RESULTADO: A análise 
global evidenciou que os pacientes que receberam profilaxia com 
ondansetrona apresentaram menor incidência de hipotensão (28,6% 
vs. 51,5%, razão de chances [RC] 0,377, intervalo de confiança [IC] 
de 95% 0,187-0,762, p = 0,006), e um número menor de pacien-
tes necessitou de vasopressor (14,3% vs. 29,4%, RC 0,400, IC 95% 

TEMAS LIVRES EM ANESTESIOLOGIA | 66º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA     125



0,171-0,935, p = 0,031). Em uma análise de subgrupo somente dos 
pacientes jovens, observou-se que a incidência de hipotensão foi 
menor, entretanto, sem diferença estatística (28,8% vs. 37,2%, RC 
0,684, IC 95% 0,289-1,619, p = 0,387). Além disso, observamos que 
os pacientes idosos apresentaram redução significativa da incidên-
cia de hipotensão (32,6% vs. 55,8%, RC 0,383, IC 95% 0,183-0,803,  
p = 0,010) e do consumo de efedrina (13,7% vs. 39,5%, RC 0,242, 
IC 95% 0,104-0,565, p = 0,001). Os pacientes idosos que recebe-
ram ondansetrona apresentaram maiores níveis pressóricos após  
30 minutos da raquianestesia (118,11 mmHg ± 26,3 mmHg vs.  
101,87 mmHg ± 17,77 mmHg, p = 0,023), apresentaram delta PAS 
menor (30,52 mmHg ± 14,96 mmHg vs. 42,87 mmHg ± 23,02 mmHg, 
p = 0,044), e o menor valor alcançado de PAS foi maior nos idosos 
que receberam a profilaxia com ondansetrona (108,05 mmHg ± 24,91 
mmHg vs. 93,54 mmHg ±15,95 mmHg, p = 0,028). CONCLUSÃO: Os 
pacientes idosos que receberam profilaxia com ondansetrona antes 
da raquianestesia apresentaram menor incidência de hipotensão, 
menor consumo de vasopressores, maiores níveis tensionais e 
menor labilidade tensional.
Referência
Terkawi AS, Mavridis D, Flood P,  Wetterslev J, Terkawi RS, Abdulhak AAB, et al. Does 
ondansetron modify sympathectomy due to subarachnoid anesthesia? Meta-analysis, 
meta-regression, and trial sequential analysis. Anesthesiology. 2016;124(4):846-69.

589 – Síndrome da cauda equina por 
hematoma espinal pós-raquianestesia:  
relato de caso
Autores: Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Eduardo Barbin Zuc-
colotto, Leandro Criscuolo Miksche, Lorena Faleiro Rodrigues, Andrei de 
Camargo Carotti, *Valeria Pirez Gornatti

Instituição: Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto

INTRODUÇÃO: Os hematomas espinais são raros, mas podem causar 
sequelas neurológicas permanentes se não forem tratados correta-
mente. Em geral, ocorrem em bloqueios de neuroeixo com punções 
traumáticas e múltiplas. O diagnóstico e o tratamento precoces são 
essenciais para o bom prognóstico neurológico. CASO CLÍNICO: 
Mulher, 64 anos, hipertensa, em uso de losartana e hidroclorotiazida. 
Indicação cirúrgica de osteossíntese de tíbia esquerda devido a uma 
fratura após queda. Foi administrada anticoagulação profilática com 
heparina de baixo peso, suspensa 12 horas antes do procedimento. 
Exames laboratoriais sem alterações. Realizada raquianestesia com 
17 mg de bupivacaína isobárica, agulha Quincke 25G, punção media-
na única em L3-L4. O procedimento durou 210 minutos. Logo após, 
foi encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica. Após 
3 horas, teve alta anestésica para enfermaria, sem queixas, e AK 10 
pontos. Dez horas após alta anestésica, a paciente apresentou anúria 
e pé caído bilateral, parestesia em sela e ausência de reflexo plantar 
bilateral. Foi realizada RM, que mostrou lesão compressiva na região 
subdural na altura da punção. Foi diagnosticada síndrome da cauda 
equina por hematoma compressivo do subaracnóideo. A paciente 
foi encaminhada para cirurgia – laminectomia descompressiva – 18 
horas após o início dos sintomas. No primeiro dia pós-operatório, 
houve resolução completa de parestesia, aumento do grau de força 
nos membros inferiores e controle do esfincter urinário. DISCUSSÃO: 
A síndrome da cauda equina tem frequência de aproximadamente 
0,1 a cada 10 mil bloqueios. Relaciona-se com a vulnerabilidade 
de fibras lombossacrais a grandes doses de anestésicos locais e 
outras substâncias potencialmente neurotóxicas, como o sangue. 
A gravidade e a extensão da lesão são preditores de desfechos 
neurológicos favoráveis; o atraso na intervenção está relacionado 
à persistência dos déficits. Os dados ainda não são suficientes para 
indicar o melhor manejo. Uma revisão de 647 casos mostra que a 
cirurgia é mais eficaz quando realizada nas primeiras 6 horas do início 

dos sintomas, mas não mostra nenhuma diferença nos resultados 
quando a intervenção neurocirúrgica ocorre após 6 horas comparada 
a tratamento conservador. Por isso, a prática anestésica segura é 
importante para a prevenção de hematoma; quando este ocorrer, 
o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas é fundamental 
para reversão, manejo e melhor desfecho neurológico.
Referências
 Singhal N, Sethi P, Jain JK, Agarwal S. Spinal subdural hematoma with cauda equina 
syndrome: a complication of combined spinal epidural anesthesia. J Anaesthesiol 
Clin Pharmacol 2015;31(2):244-5 

Bos EME, Haumann J, de Quelerij M, Vandertop WP, Kalkman CJ, Hollmann M, Lirk 
P. Haematoma and abscess after neuraxial anaesthesia: a review of 647 cases. Br J 
Anaesth. 2018;120(4):693-704.

594 – Bloqueio peridural persistente com 
utilização de levobupivacaína em excesso 
enantiomérico de 50% e lidocaína
Autores: Milena Aparecida Dionizio Moreira, Fabiana Aparecida Penachi 
Bosco Ferreira, Caio Castro Mendanha Barros, Tolomeu Artur Assunção 
Casali, *Hugo Leonardo dos Santos Menezes, Bárbara Neiva Barros

Instituição: Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique 
Santillo

INTRODUÇÃO: Anestesia do neuroeixo é um método consagrado 
e efetivo para produzir analgesia e paralisia neuromuscular, ofere-
cendo excelentes condições cirúrgicas e analgesia pós-operatória. 
A utilização da anestesia peridural representa uma valorosa opção, 
sendo que seu emprego determina segurança e baixíssimos índices 
de complicações. Na ocorrência de uma complicação, a abordagem 
deve ser ágil e direcionada, estabelecendo o diagnóstico preciso e a 
correta conduta terapêutica. RELATO DE CASO: Paciente A.R.N., mu-
lher, 31 anos, ASA I, submetida à nefrectomia. Realizou-se anestesia 
geral associada à peridural; foi sedada com midazolam 3 mg IV. Foi 
posicionada sentada; fez-se punção única, L3-L4, com injeção de 
lidocaína 2% CV 100 mg (dose-teste) e bupivacaína 0,5% CV 100 mg, 
observado bloqueio adequado (T10 bilateral). Foi inserido cateter 
de peridural, e administrada lidocaína 2% CV 200 mg ao término 
da cirurgia. A anestesia geral foi induzida com fentanila 200 mcg, 
propofol 120 mg e atracúrio 30 mg, e manutenção com sevoflurano 
2,5%. Ao término da cirurgia, foi encaminhada à SRPA com Aldre-
te-Kroulik 9. Após 12 horas, a avaliação evidenciou persistência do 
bloqueio motor completo (Bromage 3), redução das sensibilidades 
tátil e dolorosa abaixo do nível L2, pulsos de membros inferiores 
presentes e temperatura de membros adequados. Após 18 horas, 
sem regressão do bloqueio, foi realizada RM de coluna lombar sem 
hematoma peridural ou variação anatômica. Após 24 horas, mostrou 
motricidade de pododáctilos bilaterais (Bromage 2) e melhora da 
sensibilidade abaixo de L3; com 36 horas, realizava dorsiflexão de 
pés, com paralisia em nível de joelhos e quadril, sensibilidade tátil 
e dolorosa acima de L3 e queixa de dor leve. Após 48 horas do ato 
anestésico, a paciente apresentou Bromage 1 e recuperação da 
sensibilidade. Na avaliação antes da alta hospitalar, a paciente já 
deambulava (Bromage 0) com regressão completa do bloqueio. 
Não foi utilizada qualquer intervenção medicamentosa durante 
a internação. Após 30 dias, foi realizado contato via telefone, e a 
paciente negou quaisquer sintomas lombares e/ou de membros 
inferiores. DISCUSSÃO: O bloqueio sensorial ou motor prolongado é 
pouco relatado na literatura e, na maioria das vezes, não ultrapassa 
24 horas. O evento relatado é peculiar pela duração do bloqueio e 
pela recuperação completa após conduta conservadora. Destaca-
mos que o acompanhamento intensivo e a precisão no descarte de 
complicações graves que necessitariam de intervenção cirúrgica 
foram decisivos para o sucesso. A vigilância sempre terá papel 
fundamental durante toda a recuperação. Acreditamos que a pa-
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ciente apresentou maior sensibilidade ao anestésico local, evento 
possivelmente explicado por uma variação farmacológica individual. 
Referências

Kang X, Bao FP, Xiong XX, Li M, Jin TT, Shao J, Zhu SM. Major complications of epidural 
anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand. 2014;58(7):858-66. 
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609 – Bloqueio de plexo lombar e sacral  
para tratamento cirúrgico de fratura de fêmur 
e tíbia em paciente com história de cefaleia 
pós-punção
Autores: Maxvilano Lima e Macedo, Luiz Fernando dos Reis Falcão, Fer-
nanda Moreira Gomes Mehlmann, *Karoline Becker Paraboni

Instituição: Hospital Geral de Pedreira

INTRODUÇÃO: Procedimentos de membros inferiores são classica-
mente realizados com anestesia de neuroeixo. Entretanto, o avanço 
do conhecimento da anestesia regional, do acesso a ultrassom e 
de estimuladores de nervos periféricos permite outras abordagens; 
são, portanto, alternativas à anestesia do neuroeixo. Este relato tem 
por objetivo demonstrar técnica alternativa à raquianestesia para 
fratura de fêmur. RELATO DE CASO: Homem, 31 anos, 70 kg, ASA II, 
vítima de acidente automobilístico há 1 semana, com fratura exposta 
de fêmur e tíbia. Foi inserido fixador externo no dia da ocorrência. 
A primeira abordagem foi realizada sob raquianestesia (punção 
única, L3-L4, agulha Whitacre 27G). No segundo dia PO, evoluiu 
com cefaleia pós-punção e necessidade de blood patch (refratária 
a tratamento clínico). Foi realizada nova cirurgia em 7 dias para 
osteossíntese de fêmur e tíbia; o paciente estava ansioso, recusando 
a raquianestesia. Optou-se por anestesia geral balanceada (fenta-
nila 250 mcg, cetamina 20 mg, propofol 150 mg, atracúrio 35 mg; 
manutenção com sevoflurano e propofol) associada com bloqueios 
do plexo lombar do nervo femoral (bupivacaína 0,5% 15 mL) e do 
nervo cutâneo lateral da coxa (bupivacaína 0,5% 15 mL) e do plexo 
sacral do nervo ciático via abordagem anterior (bupivacaína 0,5% 
10 mL), guiados por US. O procedimento durou 240 minutos, sem 
intercorrências. Ao fim, o paciente foi extubado, sem queixas, sendo 
encaminhado para RPA e alta após 1 hora. DISCUSSÃO: A cefaleia 
pós-punção ocorre em menos de 1% dos casos nas punções com 
agulha 27G. Parece ser mais frequente em mulheres jovens e não 
há consenso sobre se história prévia aumenta a chance de novo 
episódio. Entretanto, em geral, os pacientes que já apresentaram 
essa complicação não desejam uma nova punção. Se o caso fosse 
conduzido somente com anestesia geral, haveria necessidade de 
grandes doses de opioides e maiores volumes de anestésicos inala-
tórios, pouco interessante pelos efeitos colaterais das medicações. 
Como alternativa, foram realizados bloqueios dos principais nervos 
do plexo lombar e sacral guiados por US, os quais garantiram anes-
tesia e analgesia eficazes. Os bloqueios realizados são considerados 
como de fácil execução. A abordagem anterior do nervo ciático 
foi a escolhida pela dificuldade de fletir o membro e posicionar o 
paciente em decúbito ventral, devido aos fixadores externos. Nessa 
abordagem, o nervo é visualizado no nível do trocanter menor do 
fêmur. Apresenta-se como uma estrutura hiperecoica medial ao 
fêmur entre os músculos adutor magno e isquiotibiais. Deve-se 
observar a dose tóxica de anestésicos locais, injeção intraneural e 
intravascular. Com isso, foram obtidas estabilidade intraoperatória, 
analgesia no pós-operatório e satisfação do paciente.
Referência
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633 – Técnica combinada de bloqueios 
periféricos para artroplastia de ombro  
em paciente com doença pulmonar grave
Autores: *Raissa de Oliveira Gonçalves, Fernanda Bazzani Kretzer, Vinícius 
Lameiro Porciuncula, Leandro Criscuolo Miksche, Daniel Carlos Cagnolati, 
Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo

Instituição: Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto (CET CARP)

INTRODUÇÃO: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é 
caracterizada por uma inflamação crônica, com diminuição prolon-
gada do calibre das vias aéreas e destruição do tecido pulmonar, 
que durante a anestesia levam a alterações V/Q, redução na permuta 
de gases e hipoventilação alveolar. Complicações perioperatórias, 
como atelectasia, broncoespasmo, pneumonia e exacerbação da 
DPOC, podem ser catastróficas. RELATO DE CASO: Paciente D.F., 
homem, 77 anos, IMC 30,10, hipertenso, cardiopata (infarto agudo 
do miocárdio [IAM] prévio com revascularização do miocárdio há 
17 anos e angioplastia há 16 anos), diabético, etilista, tabagista 
(120 maços/ano), DPOC com dispneia importante aos pequenos 
esforços. Foi admitido em sala cirúrgica para artroplastia de ombro 
esquerdo. Programou-se técnica de bloqueios periféricos guiados 
por US e estimulador de nervos periféricos combinados à aneste-
sia geral intravenosa. Foi realizado bloqueio supraescapular com 
ropivacaína (15 mL a 0,75%), infraclavicular e PEC 1 com 10 mL de 
ropivacaína 0,5% cada, somados à dexametasona e à clonidina 
como adjuvantes. Em seguida, foi realizada indução com sufenta-
nila, rocurônio e propofol (TCI). O procedimento ocorreu durante 
2 horas e sem intercorrências; não houve analgesia adicional. O 
paciente despertou tranquilamente ao término do procedimento 
e foi encaminhado à SRPA, sem queixas álgicas ou respiratórias. 
Ele foi avaliado a cada 3 horas após o processo cirúrgico e não 
apresentou queixas álgicas nas primeiras 24 horas. DISCUSSÃO: 
Analgesia adequada é essencial nesses pacientes, pois previne 
piora da função pulmonar. O método principal para analgesia é 
o bloqueio do plexo braquial. Neste caso, optou-se pela aborda-
gem infraclavicular guiada por US, pois há menores chances de 
bloqueio frênico ou pneumotórax. O bloqueio supraescapular 
garante analgesia à articulação do ombro. O bloqueio PEC 1, o qual 
consiste na injeção de anestésico local entre os músculos peitoral 
maior e peitoral menor ao nível da terceira costela, abrange os 
nervos peitoral lateral e medial e mostra-se eficaz quando a cirurgia 
envolve o sulco deltopeitoral. Optou-se pela combinação desses 
bloqueios, objetivando uma completa analgesia com menor risco 
de complicações pulmonares.
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650 – Raquianestesia contínua em cirurgia  
de Altemeier: relato de caso
Autores: *Ziloci Ferreira dos Santos Junior, Ana Paula Vieira de Carvalho, 
Juliana Barbosa de Souza, Karoline das Dores Ribeiro, Francisco Juarez 
Filho, Marcelo Tavares 

Instituição: Hospital Universitário João de Barros Barreto

INTRODUÇÃO: A avaliação pré-anestésica em pacientes idosos é 
necessária para analisar as condições clínicas antes de submetê-los 
a um procedimento cirúrgico, programar o melhor método anesté-
sico, bem como a escolha do fármaco a utilizar e sua menor dose, 
afastando, assim, risco de maiores complicações como hipotensão, 
bradicardia, rebaixamento do nível de consciência e diminuição da 
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capacidade e da reserva respiratórias. RELATO DE CASO: Mulher, 
92 anos, ASA II, encaminhada ao centro cirúrgico para realização 
de tratamento cirúrgico para prolapso retal. Apresentava rigidez 
articular de membros inferiores e escoliose moderada. Monitoriza-
ção multiparamétrica e venóclise. A sedação foi feita com fentanila  
50 mcg. Foi realizada punção mediana única com agulha Tuohy 17G, 
em L3-L4, confirmada pelo refluxo de LCR claro e límpido. Adminis-
trou-se bupivacaína hiperbárica 2 mg, com passagem e fixação de 
cateter de peridural em espaço subaracnóideo, a paciente foi colocada 
em posição de litotomia para procedimento cirúrgico. O bloqueio 
foi testado e instalado com sucesso. Ao longo do procedimento, 
foram administrados 6,5 mg de bupivacaína pesada, totalizando 
8,5 mg de anestésico ao final. A cirurgia teve duração de 3 horas, 
sem instabilidade hemodinâmica. Ao término, a paciente estava 
assintomática e foi encaminhada, sob monitorização contínua, ao 
leito de UTI para POI. DISCUSSÃO: O uso intratecal de baixas doses de 
bupivacaína pesada proporciona maior estabilidade hemodinâmica, 
menor tempo na duração do bloqueio sensitivo-motor e recuperação 
pós-anestésica mais rápida em idosos, possibilitando alta precoce e 
menos complicações anestésicas nesse grupo de pacientes.
Referência
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660 – Bloqueio do quadrado lombar após 
laparotomia em paciente oncológico 
discrásico com dor refratária
Autores: Alexandre Barbosa da Silva, Sylvio Valença de Lemos Neto, Karen 
Fernanda Figueiredo Bitar, Guilherme Marchon Lopes, Magno Ferreira Oliveira, 
*Claudio Martins Mangia

Instituição: Instituto Nacional do Câncer

INTRODUÇÃO: Revisões recentes revelam benefício clínico da anes-
tesia regional quando comparada a modelos tradicionais. Além do 
efeito poupador de opioide trazido por tais técnicas de anestesia 
multimodal, há melhor controle álgico.(1) RELATO DE CASO: Mulher, 
44 anos, 53 kg, escala de performance de Karnofsky 30%, portadora 
de adenocarcinoma de sigmoide com metástases hepáticas, INR 1,7. 
Foi previamente submetida à transversostomia, e reinternada por 
suboclusão intestinal. A dose de opioide foi ajustada, com uso de 180 
mg/dia de morfina IV. Refratária ao tratamento clínico, foi indicada 
laparotomia exploradora. O procedimento foi realizado sob anestesia 
geral venoinalatória multimodal: intubação traqueal acordada com 
xilocaína tópica, sob laringoscopia direta, confirmação capnográfica, 
indução com propofol 4 mg/kg e fentanila 6 mcg/kg totais, além de 
sulfato de magnésio 2 gramas, dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/min 
e cetamina 0,3 mg/kg. Manutenção intraoperatória realizada com 
sevoflurano 01 CAM. O bloqueio regional não foi realizado de forma 
preemptiva pela urgência da abordagem. A cirurgia não teve intercor-
rências; carcinomatose difusa ao inventário, realizada ileostomia em 
alça. A paciente foi extubada em sala, já queixando-se de dor, sendo 
titulado, na ala de recuperação anestésica, resgate com morfina IV, 
total de 10% da dose diária. Mantendo refratariedade, houve nova 
tentativa com cetamina 0,4 mg/kg, que logrou sucesso temporário. 
Persistiu ENV de dor 10. Notou-se contraindicação à punção de 
neuroeixo, e foi realizado BQL tipo I; técnica asséptica, paciente em 
posição supina, via agulha de Stimuloplex 100 mm, sob visualização 
sonográfica. Foram instiladas, em cada lado, ropivacaína 0,375%  
20 mL + clonidina 50 mcg. Após 15 minutos, a paciente evoluiu com 
notória melhora da agitação, ENV de dor 3/10. Foi encaminhada à 
enfermaria, mantendo-se com dose regular de opioide, sem solici-
tação de resgate nas 24 horas subsequentes. DISCUSSÃO: O BQL 
tem descrição recente, no qual esse músculo da parede abdominal 

é o ponto de reparo para injeção de anestésico. Seu mecanismo 
teórico é a propagação do agente pelo espaço paravertebral ao 
longo da fáscia toracolombar.(2) Optou-se, no caso sob análise, pela 
abordagem anterior, com infiltração de sua borda anterolateral. 
Havia contraindicação da peridural, bloqueio clássico, pela discrasia. 
Percebe-se que o citado bloqueio tem aplicabilidade na redução da 
demanda de opioide no período pós-operatório, mesmo em paciente 
cronicamente dependente do analgésico.
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664 – Bloqueio do grupo de nervos 
pericapsulares (PENG block) associado a 
bloqueio do nervo cutâneo femoral lateral 
em punção única para analgesia  
na artroplastia total de quadril
Autores: Vitor Zeponi Dal’Acqua, *Luana Carmélia de Lira Fernandes, 
Claudia Marquez Simões, Pedro Paulo Kimachi

Instituição: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

INTRODUÇÃO: As aplicações práticas de estudos sobre o PENG block 
por Girón-Arango são atraentes. Os bloqueios de nervos atualmente 
disponíveis não conseguem bloquear os ramos articulares do quadril 
em todos os pacientes, e um bloqueio com maior confiabilidade 
para todos esses nervos pode ser uma boa opção analgésica para 
cirurgias de quadril. RELATO DE CASO: Paciente L.O.B., mulher, 45 
anos, ASA III, com critérios para via aérea difícil. Foi internada para 
artroplastia total de quadril direito devido a necrose avascular de 
cabeça de fêmur e histórico de metástase óssea, pulmonar e hepática 
tratadas a partir de sítio primário suprarrenal. A paciente apresen-
tava coagulograma sem alterações e utilizava anticoagulante de 
uso contínuo suspenso há 7 dias. Realizou-se sedação venosa leve 
com midazolam 3 mg para raquianestesia com botão anestésico 
(lidocaína 2%) e bupivacaína pesada 12,5 mg com agulha Whita-
cre 27G em nível de L3-L4 por punção única. Manteve-se sedação 
moderada com fentanila 100 mcg e propofol a 1% com alvo de  
1,2 mcg.mL-1 no modelo farmacocinético de Marsh e incorporado à BIC.  
O paciente foi submetido à ventilação espontânea com cateter de O2 
contínuo durante todo o procedimento, sem intercorrências. No fim, 
sob técnica asséptica, guiado por US e com agulha Pajunk 50 mm, 
foi feito PENG block (ropivacaína 20 mL a 0,375% e dexametasona 
6 mg) com escaneamento e localização do nervo cutâneo femoral 
lateral direito, e foi realizado bloqueio (ropivacaína 5 mL a 0,375% e 
dexametasona 4 mg) no momento da retirada da agulha pós-PENG; 
ambos foram realizados com uma única punção. A paciente perma-
neceu internada por 4 dias de pós-operatório com controle álgico 
satisfatório (escore 0) e reabilitação precoce. DISCUSSÃO: O PENG 
block proporcionou boa analgesia pós-operatória para cirurgias de 
quadril, como artroplastia total do quadril e cirurgia do fêmur proximal, 
com boa redução nos escores de dor em comparação com outros 
escores disponíveis para essas cirurgias. Como as cirurgias do quadril 
também envolvem a dor dermatomal da coxa lateral fornecida pelo 
nervo cutâneo femoral lateral devido à presença de incisão na pele e 
dissecção subcutânea, uma combinação do PENG block descrito com 
bloqueio de nervo cutâneo femoral lateral fornece melhor analgesia 
com escores de dor mais baixos do que o PENG block sozinho. Além 
disso, é realizado em punção única, diminuindo possíveis portas de 
entrada e facilitando a técnica.
Referências
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669 – Uso de dexametasona no bloqueio  
de nervo ciático via poplítea
Autores: *Larissa Verônica Kamarowski, Luma de Siqueira Castro, Marco 
Antônio Cardoso de Resende, Alberto Vieira Pantoja, Rubens Cunha Tavares

Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro

INTRODUÇÃO: Os bloqueios de nervos periféricos (BNP) ganham 
cada vez mais espaço na anestesia, impulsionados pelo crescente uso 
da ultrassonografia, tanto como técnica primária, quanto para anal-
gesia pós-operatória. O uso de cateteres perineurais torna-se opção 
interessante para prolongar a analgesia. No entanto, dificuldades 
relacionadas à inserção do cateter e o risco de desposicionamento 
podem atrapalhar a estratégia analgésica. O uso de adjuvantes as-
sociados aos anestésicos locais é promissor no prolongamento dos 
bloqueios periféricos e boa opção ao uso dos cateteres. A dexame-
tasona, em doses de 1 a 10 mg, demonstra aumento importante do 
tempo de analgesia, superando 20 horas. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 37 anos, ASA I, apresentada para osteossíntese 
de maléolo lateral do tornozelo. Admitida na SO, monitorizada com 
cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Rea-
lizada venóclise e sedação com midazolam e fentanila. Em decúbito 
lateral, anestesia subaracnóidea com bupivacaína 0,5% isobárica  
(12 mg), seguida por bloqueio de nervo ciático esquerdo via poplítea 
guiado por USG, no qual foram usados ropivacaína 0,4% (20 mL) 
e dexametasona (4 mg), sem intercorrências. No pós-operatório 
recebeu cetoprofeno (100 mg, de 12/12 horas) e dipirona (1 g,  
de 6/6 horas). A paciente recebeu alta hospitalar após 24 horas 
do atendimento, sem queixas álgicas, náuseas ou vômitos e sem 
retenção urinária ou prurido. CONCLUSÃO: A dor pós-operatória é 
responsável por boa parte das complicações objetivas e subjetivas 
referentes ao período perioperatório. O pós-operatório imediato 
apresenta invariavelmente a maior necessidade analgésica e pode 
impactar o desfecho clínico e cirúrgico do paciente. Nas cirurgias 
ortopédicas, a utilização de bloqueios periféricos é fundamental, 
não apenas para o conforto do paciente, mas para possibilitar a 
mobilização precoce, o que se relaciona com melhoria do prog-
nóstico cirúrgico. Nesse contexto, prolongar o bloqueio sensitivo 
e preservar a capacidade motora é essencial. A dexametasona tem 
demonstrado, em diversos estudos, um futuro promissor nesse 
cenário, apesar de não estar completamente definida sua dose, 
vias de administração ou mesmo os seus mecanismos de ação. 
No nosso caso, a paciente apresentou bloqueio sensitivo superior 
a 20 horas com mínimos efeitos colaterais, mesmo considerando 
a pequena dose total de anestésico administrada. 
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673 – Assistolia em raquianestesia: relato  
de caso
Autores: Bruno Mendes Carmona, Luis Paulo Araújo Mesquita, Bruno de 
Oliveira Matos, Thaís Cortez Silva Ribeiro, José Aufeu Barreto dos Santos 
Junior, *Priscila de La-Rocque Soares Corrêa

Instituição: Hospital Ophir Loyola

INTRODUÇÃO: A raquianestesia faz parte do dia a dia de inúmeros 
anestesiologistas. É considerada bastante segura, embora existam 
algumas complicações relacionadas a essa técnica, dentre as quais 
a mais temida é a ocorrência de parada cardiorrespiratória (PCR), 
reconhecida como presença de bradicardia ou assistolia na vigência 
de um bloqueio espinhal, com necessidade de manobras de rea-
nimação (compressões torácicas, fármacos e/ou desfibrilação), em 
pacientes anteriormente estáveis hemodinamicamente. RELATO DE 
CASO: Paciente de 58 anos, sexo masculino, 55 kg, ASA II, Mallam-
pati IV, exames laboratoriais normais, portador de massa cervical 
extensa devido a câncer de laringe, submetido a gastrostomia. 
Após monitorização obrigatória, paciente com venóclise prévia; foi 
realizada punção mediana com agulha 27 G no nível de L3-L4 com 
a paciente em posição sentada, após assepsia, antissepsia e botão 
anestésico. Injetado via intratecal 12 mg de neocaína pesada e  
0,1 mg de morfina. Não foi realizada sedação do paciente. Du-
rante o procedimento cirúrgico, o paciente se apresentou estável 
hemodinamicamente, até o momento em que houve tração do 
estômago, resultando em bradicardia súbita, refratária ao tra-
tamento com atropina (0,5 mg) e efedrina (10 mg), evoluindo 
rapidamente com PCR em assistolia. Iniciadas imediatamente 
manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), com administra-
ção de adrenalina e suporte ventilatório, observou-se retorno da 
circulação espontânea após 2 ciclos de RCP. Após isso, o paciente 
permaneceu estável, sem sequelas. DISCUSSÃO: Episódios de 
PCR durante raquianestesia raramente apresentam etiologia 
pulmonar. As repercussões hemodinâmicas são mais relevantes, 
pela importante redução da pré-carga, devido à vasodilatação 
periférica induzida pelo bloqueio do tônus simpático e conse-
quente redistribuição sanguínea para extremidades inferiores 
e leitos esplâncnicos. Condições do paciente que cursam com 
hipovolemia (como desnutrição, desidratação, jejum pré-opera-
tório) ou situações que aumentam o tônus parassimpático (como 
tração de vísceras) mais frequentemente resultam em efeitos 
vagais clinicamente significativos. Tais indivíduos estão sujeitos 
a apresentar bradicardia grave e até assistolia em situações nas 
quais coexistem predomínio vagal e pressões de enchimento 
atrial diminuídas, como na raquianestesia.
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707 – Anestesia para orquiectomia  
em paciente oncológico: relato de caso
Autores: *Luisa Helena Nogueira dos Reis Pereira, João Gabriel Gamez 
Borges da Costa, Larissa Martins Silva, Guilherme Gonçalves Ribeiro, Marcia 
Rodrigues Neder Issa, Magda Lourenço Fernandes

Instituição: Santa Casa BH

INTRODUÇÃO: A escolha da melhor técnica anestésica baseia-se 
sempre na avaliação individualizada do paciente e do contexto. 
Pacientes oncológicos apresentam condições associadas, inclu-
sive metástases tumorais à distância e distúrbios de coagulação. 
O presente relato objetiva discutir os cuidados anestésicos para 
paciente candidato à orquiectomia por tumor testicular com me-
tástase mediastinal. RELATO DE CASO: Homem, 37 anos, pedrei-
ro, ASA I, com diagnóstico de tumor de testículo metastático em 
fase avançada. TC de tórax acusou massa perimediastinal inferior 
comprimindo câmaras cardíacas, principalmente o átrio direito. 
Revisão laboratorial normal, exceto tempo de protrombina de 
15,7 segundos, com atividade de 61% e RNI de 1,40. Foi indicada 
biópsia de nódulo supraclavicular e orquiectomia. Foi admitido no 
centro cirúrgico normotenso com FC de 135 bpm, eupneico e sem 

TEMAS LIVRES EM ANESTESIOLOGIA | 66º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA     129



esforço respiratório. Optou-se por realização de raquianestesia e 
sedação com 4 mg de midazolam e 100 mcg de fentanila. O blo-
queio, realizado com agulha Quincke 27G e 15 mg de bupivacaína 
pesada, atingiu nível T8. O paciente manteve-se taquicardíaco, mas 
não apresentou hipotensão ou outras intercorrências relacionadas 
à anestesia. A biópsia do nódulo foi feita com anestesia local e 
permaneceu estável na sala de recuperação pós-anestésica. DIS-
CUSSÃO: Não há evidências suficientes para afirmar que a anestesia 
regional tenha resultado mais favorável do que a anestesia geral 
em pacientes oncológicos ou que os opioides devam ser evitados 
pelas potenciais propriedades pró-metastáticas desse fármaco. 
O uso de anestésicos deve ser centrado no adequado controle 
da dor, porque a reação de estresse relacionada à dor promove 
propagação neoplásica e reduz as taxas de sobrevivência. Além 
disso, outros fatores podem ter implicações na escolha da técnica 
anestésica nesses pacientes, que por vezes tem o tumor ou suas 
metástases localizadas em regiões nobres. No caso relatado, o re-
ceio de complicações hemodinâmicas relacionadas à compressão 
mediastinal favoreceu a opção pela raquianestesia. Entretanto, o 
uso dessa técnica também pode ser limitado pelos distúrbios de 
coagulação que acompanham a doença oncológica grave. Esses 
distúrbios são comumente o primeiro sinal de malignidade e estão 
relacionados a características de crescimento específicas do tumor, 
hipoproteinemia ou lesões metastáticas com disfunção orgânica. 
Sabe-se que o limite recomendado de RNI para realizar bloqueio do 
neuroeixo é de até 1,4. Isso favoreceu a opção pela raquianestesia, 
que foi realizada de forma a obter nível satisfatório de anestesia sem 
comprometimento hemodinâmico, contribuindo para o resultado 
anestésico-cirúrgico.
Referências
Krzysztof L,Rose W, Korley L. Anesthetic considerations for management of cancer 
patients to decrease cancer recurrence. J Anesth Clin Res. 2016; 7:10.

Kvolik S, Jukic M, Matijevic M, Marjanovic K, Glavas-Obrovac L. An overview of coagu-
lation disorders in cancer patients. Surgical Oncology. 2010;19(1): 33–46.

708 – Sedação e bloqueio periférico em 
paciente com via aérea e ventilação difíceis 
submetido à gastrostomia
Autores: Werner Alfred Gemperli, Edwin Baur Junior, amila Rossi Fernan-
des, *Ângela Bittencourt Basso, Alexandre Xavier Ferreira, Yuri de Paiva 
Hoffmann

Instituição: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande

INTRODUÇÃO: Dificuldades ou falhas de manejo das vias aéreas 
são responsáveis por 2,3% das mortes causadas por anestesia nos 
Estados Unidos. Em pacientes sabidamente com via aérea difícil, a 
avaliação pré-operatória é essencial para considerar qual o melhor 
método para manter e proteger a via aérea durante a cirurgia. 
A introdução da US para realização de bloqueios anestésicos 
é uma alternativa para esses pacientes. O TAP block subcostal 
bilateral permite analgesia de parede abdominal anterolateral 
ao nível de T7 a T10, é eficiente para dor somática e é bem in-
dicado para analgesia pós-operatória em cirurgias abdominais 
abertas. A sedação deve ser apropriada a cada tipo de bloqueio 
a ser realizado, levando em consideração o estado do paciente. 
O midazolam tem sido muito utilizado, muitas vezes associado 
a opioides, por proporcionar abolição da ansiedade e amnésia, 
deixando o paciente calmo e cooperativo. A cetamina é um fár-
maco anestésico dissociativo, conhecido por ser um potente 
analgésico, provocar aumento do tônus simpático, com pouco 
efeito no drive respiratório, além de promover broncodilatação. 
RELATO DE CASO: Homem, 71 anos, 40 kg, ASA PIII, em tratamento 
radioterápico de doença oncológica cervical, admitido em sala 
operatória lúcido e orientado, cooperativo, eupneico. Apresenta 
abertura bucal menor que 3 cm, mobilidade cervical reduzida e 

lesão aberta em região submandibular-cervical, impossibilitando 
a ventilação manual. Proposta cirúrgica: gastrostomia. Realizada 
sedação com midazolam 1,5 mg, fentanila 25 mcg e dextroceta-
mina 5 mg. Realizado bloqueio TAP subcostal bilateral guiado por 
US com 40 mL de ropivacaína 0,375%. Em intraoperatório, foram 
administrados mais 20 mg de cetamina, divididos em doses de 
5 mg a cada 20 minutos aproximadamente. O tempo anestésico 
foi de 2 horas e 15 minutos; o paciente manteve-se estável e 
dormindo durante todo o procedimento, com parâmetros de FC 
55-65 bpm, PAS 130-140 mmHg, PAD 75-85 mmHg e SaO2 100%. Foi 
encaminhado à SRPA orientado e sem queixas. DISCUSSÃO: Seda-
ção com midazolam, fentanila e cetamina mais bloqueio regional 
tornou-se uma relevante opção anestésica para o caso, evitando 
qualquer manipulação da via aérea e mantendo o paciente sedado 
com patência da via aérea. A associação desses fármacos atuou 
em sinergismo e possibilitou o uso de doses reduzidas de cada 
um. Além disso, o bloqueio periférico garantiu analgesia intra e 
pós-operatória, permitindo boa recuperação. Qualquer que seja 
a escolha anestésica, os princípios seguidos foram a segurança 
do paciente, a predição e o correto planejamento para possíveis 
complicações.
Referências
 Kimachi PP, Segurado AVR, Menezes CC,  et al. Ultrassonografia e os bloqueios 
anestésicos. In: Cangiani LM, Carmona MJC, Torres MLA, Bastos CO, Ferez D, Silva 
ED, Duarte LTD, Tardelli MA.Tratado de Anestesiologia SAESP. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu; 2017. p. 1645-75. 

Schmidt U, Eikermann M. Organizational aspects of difficult airway management 
think globally, act locally. Anesthesiology. 2011;114(1):3-6. 

717 – Bloqueio do nervo ciático pela  
via anterior guiado por ultrassonografia: 
descrição de manobra para melhorar  
a visualização do nervo ciático
Autores: *Paolla da Glória Campelo Cavalcante, Claudia Marquez Simões, 
Arthur Vitor Rosenti Segurado

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: O bloqueio do nervo ciático por via anterior pode 
ser muito útil em pacientes que não podem ser posicionados 
em decúbito lateral devido a dor, trauma, dispositivos externos 
ou deformidades anatômicas. A US e a inserção da agulha são 
realizadas no aspecto anteromedial da coxa proximal, ao nível 
do trocanter menor, podendo exigir ligeira abdução e rotação 
lateral da perna (cerca de 45°). Por tratar-se de um bloqueio pro-
fundo, a visualização do nervo e a orientação da agulha podem 
ser desafiadores. Será descrita uma manobra de compressão 
que facilita a visualização do nervo ciático em sua abordagem 
ultrassonográfica por via anterior. DESCRIÇÃO DA MANOBRA: 
Após posicionar o paciente em decúbito dorsal com uma ligeira 
flexão do joelho e rotação da coxa de 45° lateralmente, procura-
-se o nervo ciático ao nível do trocanter menor. Nesse local, um 
transdutor curvado colocado sobre o aspecto anteromedial da 
coxa revelará a musculatura dos compartimentos fasciais da coxa: 
anterior, medial e posterior. A artéria femoral pode ser vista sob o 
músculo sartório. O fêmur se apresenta como uma borda hipere-
coica com uma sombra correspondente abaixo do músculo vasto 
intermédio. Nesse momento, é importante o acerto do ganho e 
da profundidade (cerca de 10 cm) para a adequada visualização 
do nervo ciático, que se espera encontrar com aspecto ovalado 
ou fusiforme, levemente hiperecogênico, entre o compartimento 
muscular medial e posterior, próximo à sombra acústica do fêmur. 
Pequenas variações de pressão, alinhamento, rotação e inclinação 
do transdutor podem também melhorar a visualização do nervo. 
Mesmo assim, por tratar-se de bloqueio profundo, o nervo ciático 
pode não ser visualizado claramente. Então, aplica-se a manobra 

130     BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY | REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA



que desejamos descrever, que consiste em comprimir a coxa em 
seu aspecto posterolateral, no nível em que está o transdutor e 
em oposição a ele. Essa manobra é capaz de ressaltar significa-
tivamente a imagem do nervo ciático e aproximá-lo fisicamente 
do transdutor, tornando a abordagem mais superficial. Facilita-se, 
assim, a realização do bloqueio, que deve ser feito na vigência 
da compressão manual ou por meio da colocação de um coxim 
que possa fazer efeito de compressão semelhante. DISCUSSÃO: 
O bloqueio do nervo ciático via anterior pode ser extremamente 
necessário em pacientes com dificuldades de posicionamento, e a 
manobra descrita pode auxiliar a visualização do nervo, levando a 
uma maior taxa de sucesso na realização do bloqueio, de maneira 
extremamente simples e não invasiva. A sonoanatomia é cada vez 
melhor conhecida, assim como as habilidades em realizar melho-
res ajustes do aparelho de US, a chamada knobologia. Manobras 
como a descrita agregam melhores condições de visualização e 
facilitam a realização desses bloqueios.
Referência
Ihnatsenka B, Boezaart AP. Ultrasound: basic understanding and learning the language. 
Int J Shoulder Surg. 2010; 4(3):55–62.

719 – Manejo anestésico para osteossíntese 
de fêmur em idosa com estenose aórtica grave
Autores: Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo Ribeiro de Magalhães Quei-
roz, Fábio Luis Ferrari Regatieri, Bruna Brenha Ribeiro Subtil, Fábio Afonso 
Bertholo, *Vanessa Ramalho de Brito

Instituição: Hospital São Camilo Pompeia

INTRODUÇÃO: O uso da US na anestesia regional permitiu o seu 
amplo desenvolvimento devido a uma série de benefícios po-
tenciais: diminuição da morbidade e da mortalidade, melhora 
da analgesia pós-operatória, custo-efetividade e diminuição de 
complicações. Na estenose aórtica, os bloqueios guiados por 
US podem ser aliados importantes, uma vez que essa condição 
representa um desafio para o anestesiologista devido à elevada 
prevalência na população idosa e altos índices de morbidade pe-
rioperatória. RELATO DO CASO: Mulher, 91 anos, 38 kg, diabética, 
coronariopata e com estenose aórtica importante, programada 
para fixação de fratura transtrocantérica de fêmur direito. O ecocar-
diograma pré-operatório mostrou área valvar aórtica de 0,58 cm2 
e pico do gradiente transvalvar de 113 mmHg, além de FE de 71%. 
Fazia uso prévio de ácido acetilsalicílico, furosemida, sinvastatina 
e amiodarona. Foi encaminhada para o centro cirúrgico, onde, 
após monitorização básica, recebeu sedação leve com fentanila 
25 mcg e midazolam 2 mg. Foi cateterizada artéria radial esquerda 
para monitorização da pressão arterial invasiva e obtido acesso 
venoso central em veia jugular interna direita. A seguir, foi realizado 
BNF guiado por US, posicionando o aparelho no ponto médio do 
ligamento inguinal e localizando a estrutura hiperecoica lateral 
à artéria femoral pulsátil. Foram injetados 15 mL de ropivacaína 
a 0,5%. Prosseguiu-se com o bloqueio do nervo cutâneo femoral 
lateral, deslizando o probe até a borda lateral do músculo sartório 
até a visualização de imagem em formato de olho, onde foram 
injetados 5 mL de ropivacaína a 0,5%. A cirurgia foi iniciada após 
10 minutos e teve duração total de 35 minutos, durante os quais 
a paciente permaneceu estável, sem sinais de dor ou de instabi-
lidade hemodinâmica. Permaneceu sem dor na UTI até o terceiro 
dia, quando foi a óbito devido à síndrome da resposta inflamatória 
sistêmica. DISCUSSÃO: Devido à área valvar diminuída, com con-
sequente limitação de aumento do débito cardíaco, os pacientes 
portadores de estenose aórtica são pouco tolerantes a quedas 
de pressão e à diminuição da resistência vascular sistêmica. Por 
isso, é crucial a manutenção no intraoperatório do ritmo sinusal, 
da frequência cardíaca e de volume intravascular adequado, para 
manter o retorno venoso e assegurar o enchimento ventricular. O 

bloqueio combinado de nervos periféricos permite uma anestesia 
eficaz, com alterações cardiovasculares mínimas, razão pela qual 
optamos pela sua realização em nosso caso. Em uma época na 
qual o envelhecimento da população é uma realidade, o desen-
volvimento de uma maior gama de opções anestésicas e cirúrgicas 
é fundamental para garantir maior segurança ao cuidado clínico, 
com risco diminuído de complicações.
Referência
Herrera A. Valvular heart disease. In: Hines RL, Marschall KE. Stoelting’s anesthesia 
and co-existing disease. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. p. 107-28.

722 – Bloqueio regional dos nervos 
supratroclear e supraorbitário para exérese 
de tumor ósseo frontal 
Autores: Solange Costa Novo Cabral, Isabela Costa Novo Cabral, Adriel 
Costa do Espírito Santo, Mayara da Silva Ferreira, *Danielle Bandeira Lima, 
Christiane Rodrigues da Silva

Instituição: Hospital Universitário Getúlio Vargas

INTRODUÇÃO: A anestesia regional oferece boa analgesia na dor 
peri e pós-operatória com redução ou não utilização de opioides 
e com poucos efeitos colaterais cardiovasculares e pulmonares 
quando comparado com a anestesia geral. Os nervos supraorbi-
tário e supratroclear são responsáveis pela inervação sensitiva da 
região frontal até o ápice do crânio. Entre as indicações da sua 
utilização estão os ferimentos ou procedimentos realizados na 
área de inervação. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
64 anos, portadora de hipertensão arterial, diabetes melito insuli-
nodependente, obesidade (índice de massa corporal: 38,7 kg/m2), 
93 kg, apresentando preditores de via aérea difícil (Mallampati IV, 
distância esterno-mento  < 12,5 cm, circunferência cervical au-
mentada e falta de dentes). Admitida em sala cirúrgica saturando 
92% em ar ambiente, pressão arterial 148 x 75 mmHg, frequência 
cardíaca 60 bpm, com proposta cirúrgica de exérese de tumor 
ósseo em osso frontal –osteoma. Realizada monitorização-padrão 
e fornecido oxigênio sob cateter nasal 2 L/min com melhora da 
saturação. Devido ao estado físico da paciente e preditores de via 
aérea difícil, optou-se por realizar técnica anestésica com bloqueio 
regional do nervo supraorbitário e supratroclear bilateral com 
bupivacaína 0,3% no volume total de 3 mL. Realizada sedação leve 
com dexmedetomidina 20 mcg (0,2 mcg/kg) e dextrocetamina  
10 mg (0,1 mcg/kg) via intravenosa. A incisão foi realizada no nível 
da sutura coronal, e o procedimento durou aproximadamente 
35 minutos, permanecendo a paciente comunicativa e estável 
em seus parâmetros (PA 123 x 78 mmHg, FC 55 bpm, SpO2 98%).  
A única intercorrência observada foi ptose palpebral com reversão 
do quadro após o efeito do anestésico local. Analgesia foi satis-
fatória no pós-operatório, sendo complementada com dipirona. 
DISCUSSÃO: Os anestésicos locais são fármacos utilizados em 
bloqueios regionais que, de forma reversível, interrompem os 
impulsos nervosos, sem afetar a consciência. Em pacientes cola-
borativos, onde o manejo da via aérea é um desafio, tornam-se 
uma alternativa segura, além de possibilitar uma analgesia pós-
-operatória mais prolongada com diminuição do uso de drogas 
intravenosas e seus efeitos secundários. Em mãos experientes, 
os bloqueios periféricos podem se tornar mais seguro do que a 
anestesia geral, principalmente quando o manejo da via aérea for 
difícil, possibilitando a piora do prognóstico do paciente. 
Referências
Kettner SC, Willschke H, Marhofer P. Does regional anaesthesia really improve outcome? 
Br J Anaesth. 2011;107 Suppl 1:i90–i95. 

Pereira AMSA. Bloqueios do nervo supraorbitário e supratroclear. In: Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia. Atlas de técnicas de bloqueios regionais. 3. ed. Rio de 
Janeiro: SBA; 2013. p. 57-64.
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736 – Realização de PENG block para 
analgesia no período pós-operatório
Autores: *Martinho Pereira Ribeiro Neto, Natália de Paula Piccolo, Fernanda 
Lourenço Furigo, Fábio Luis Ferrari Regatieri, Marcelo Ribeiro de Magalhães 
Queiroz, Daniel Varoni Schneider

Instituição: Hospital São Camilo Pompeia

INTRODUÇÃO: Cirurgias na região do quadril, como artroplastia ou 
artroscopia, estão associadas a grande risco de dor no período pós-
-operatório. Bloqueios regionais são bastante eficazes em controlar 
a dor no perioperatório, possibilitando uma melhor recuperação do 
paciente, diminuindo o consumo de opioides e seus efeitos colate-
rais. O bloqueio do grupo de nervos pericapsular (BGNP), também 
conhecido como “PENG block” (pericapsular nerve group), é uma opção 
para analgesia em cirurgias de quadril. RELATO DE CASO 1: K.R.L.S., 
sexo feminino, 38 anos, ASA II devido à hipertensão arterial sistêmica 
(HAS). Submetida a artroscopia de quadril à direita sob raquianestesia, 
com 13 mg de bupivacaína pesada com 80 mcg de morfina, e seda-
ção com nilperidol (2 mL) e midazolam (3 mg). No 1º PO, a paciente 
se queixa de dor intensa em região de quadril direito. Optou-se por 
realizar BGNP. Bloqueio realizado em centro cirúrgico com o auxílio 
de ultrassonografia. Administrados 20 mL de ropivacaína a 0,5% com 
45 mcg de clonidina. Após o procedimento, a paciente apresentou 
remissão da dor. Manteve-se sem queixa até o momento da alta 2 
dias depois. RELATO DE CASO 2: M.S.S., sexo feminino, 80 anos, 
ASA III devido a IAM prévio há 15 anos com desenvolvimento de 
insuficiência cardíaca, HAS, diabetes melito e doença de Alzheimer. 
À ecocardiografia apresentava fração de ejeção de 35%. Submetida 
a artroplastia total de quadril à esquerda sob anestesia geral asso-
ciada a BGNP. Indução realizada com 200 mcg de fentanila, 20 mg 
de etomidato e 50 mg de rocurônio, manutenção sob sevoflurano 
a 1,8%. Realizado BGNP ecoguiado com administração de 20 mL de 
ropivacaína a 0,5%. Após o término da cirurgia, a paciente acorda 
sem queixas álgicas. Ao ser avaliada no 1º PO, mantinha-se sem dor. 
Recebe alta após 2 dias sem queixas. DISCUSSÃO: O BGNP bloqueia a 
região pericapsular do quadril agindo em ramos sensitivos do nervo 
femoral, do nervo obturador e do nervo obturador acessório. Fornece 
analgesia para o paciente de forma rápida com a administração de 
anestésico local em apenas um ponto. Esse bloqueio teve sua técnica 
descrita em 2018 e ainda existem poucos trabalhos comparando-o 
com outras opções analgésicas. Porém, os relatos de caso supracitados 
sugerem que o BGNP pode ser uma opção de terapia adjuvante para 
controle de dor nos pacientes submetidos a cirurgias de quadril. 
Referências 
Girón-Arango L, Peng PWH, Chin KJ, Brull R, Perlas A. Pericapsular Nerve Group (PENG) 
block for hip fracture. Reg Anesth Pain Med. 2018; 43(8):859–63.

Ueshima H, Otake H. Clinical experiences of pericapsular nerve group (PENG) block 
for hip surgery. J Clin Anesth. 2018;51:60–1. 

757 – Bloqueio do gânglio esfenopalatino 
no tratamento da cefaleia pós-punção dural: 
revisão de literatura
Autores: *Rebeca Guilarde Torres, Talita Guilarde Torres, Suzana de Paiva 
Diniz, Guilherme Martins Barroso, Agnato da Silva Gnoatto, Isabela Mello 
Vieira Motta

Instituição: Hospital das Clínicas (Ufg)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O bloqueio do gânglio esfenopalatino 
(BGEP) tem sido utilizado no tratamento de vários tipos de cefaleia. 
Existem relatos sobre a sua efetividade na cefaleia pós-punção dural 
(CPPD), contudo as informações disponíveis ainda são escassas. 
O objetivo desse estudo é sintetizar o conhecimento disponível 
sobre o BGEP no tratamento da CPPD. MÉTODO: Foi realizada uma 
revisão de literatura de todos os artigos obtidos das bases de da-

dos Pubmed, Lilacs e Medline, em inglês e português, com os 
descritores “postdural puncture headache” e “sphenopalatine ganglion 
block”. RESULTADO: A CPPD é uma complicação grave e debilitante 
da anestesia do neuroeixo. O BGEP é uma técnica minimamente 
invasiva, que pode ser usada no departamento de emergência, 
no ambulatório e até mesmo em casa. O sucesso do tratamento é 
imprevisível, mas pode evitar a necessidade de tampão sanguíneo 
peridural. CONCLUSÃO: A CPPD é uma morbidade que aumenta 
o sofrimento do paciente, assim como o tempo de internação e o 
custo do tratamento hospitalar. O BGEP promove um alívio sinto-
mático. O início mais rápido do alívio da dor e o melhor perfil de 
segurança são as principais vantagens dessa técnica.
Referências
Nair AS, Rayani BK. Sphenopalatine ganglion block for relieving postdural puncture 
headache: Technique and mechanism of action of block with a narrative review of 
efficacy. Korean J Pain. 2017;30(2):93–7. 

Levin D, Cohen S, Kiss G, Mellender S. Topical sphenopalatine ganglion block com-
pared with epidural blood patch for postdural puncture headache management in 
postpartum patients: a retrospective review. Reg Anesth Pain Med. 2018;43:880–4.

777 – Anestesia para realização de histerectomia 
em paciente com doença de Steinert
Autores: Elisa Oliveira Golçalves Martins, Bruno Carvalho Cunha de Leão, 
*Leandro Fonseca de Carvalho

Instituição: FHEMIG - Hospital Julia Kubitscheck, Hospital Maternidade 
Odete Valadares

INTRODUÇÃO: A distrofia miotônica tipo 1(doença de Steinert/
DM1) compõe a forma de distrofia muscular mais comum no adulto, 
apresentando-se de forma multissistêmica. Os portadores de DM1 
podem apresentar acometimentos musculares, pulmonares e cardio-
vasculares. O presente estudo objetiva relatar o manejo anestésico 
sobre uma paciente, portadora de DM1, submetida à histerectomia, 
e suas implicações anestésicas. RELATO DE CASO: Paciente R.M.S., 
mulher, 43 anos, portadora de DM1, submetida à histerectomia.  
A conduta anestésica foi raquianestesia (punção em nível de L3-L4, 
agulha Quincke 27G, com bupivacaína hiperbárica a 0,5% [12,5 mg] 
+ fentanila intratecal [25 mcg]) associada à peridural (punção em 
nível de L2-L3, agulha Touhy 16(g) + passagem de cateter 16(g) 
com 5 mL de soro fisiológico 0,9%). A analgesia pós-operatória 
(PO) foi realizada por via IV (dipirona 2 g e cetoprofeno 100 mg) e 
via cateter peridural (ropivacaína a 0,2% 20 mg + morfina 2 mg). 
Profilaxia de náuseas e vômitos PO foi realizada com ondansetrona 
4 mg e dexametasona 10 mg. A paciente apresentou hipotensão no 
intra-operatório, corrigida com efedrina 40 mg. Não houve intercor-
rências. Ao término da cirurgia, foi encaminhada para a unidade de 
terapia intensiva, onde permaneceu estável hemodinamicamente 
e sem complicações. DISCUSSÃO: A DM1 é um distúrbio muscular 
hereditário, de herança dominante autossômica, caracterizada por 
fraqueza e atrofia muscular progressivas. Um estudo retrospectivo 
mostrou taxa de complicações perioperatórias de 8,2%, a maioria 
delas relacionadas à respiração. O uso de medicação pré-anestésica 
deve ser evitado pela maior suscetibilidade à depressão respiratória, 
ao acometimento da musculatura faríngea e laríngea, e à impre-
visibilidade da resposta aos benzodiazepínicos. A anestesia geral, 
quando possível, deve ser evitada devido ao risco de indução da 
crise miotônica (CM) pelos fármacos venosos como a succinilcolina e 
o propofol. Na CM, ocorre persistência da contração da musculatura 
esquelética com dificuldade no relaxamento muscular, que não é 
abolida pelo bloqueio de nervo periférico (BNP) nem com o uso de 
bloqueadores neuromusculares (BNMs). Os fatores desencadeantes 
incluem hipocalcemia, jejum, hipotermia, tremores e bisturi elétrico. 
Sua sensibilidade é aumentada aos BNMs adespolarizantes, e su-
gere-se a redução da dosagem. Os anticolinesterásicos devem ser 
usados com cautela, pois podem desencadear a CM. A DM1 não está 
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associada a um risco maior de desencadeamento de hipertermia 
maligna. A técnica preferencial é o bloqueio de neuroeixo (BNE) 
ou BNP. Não existem evidências de que o BNE possa provocar uma 
piora da progressão da doença. É essencial o conhecimento da 
doença a fim de evitar complicações e o desencadeamento da CM.
Referências

Veyckemans F,Scholtes J. L. Myotonic dystrophies type 1&2: anesthetic care. Pediatric 
Anesthesia. 2013;23(9):794–803.

Miller RD. Millers’ anaesthesia. 8th ed. Philadelphia:Elsevier; 2015. p. 1685.

779 – Bloqueio do plano eretor da espinha: 
analgesia e redução no consumo de opioides
Autores: Igor Carvalho Vasconcelos, Alipio Agra Lima Filho, *Ranulfo Bezerra 
de Macêdo Neto, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira, Gilvandro Lins de 
Oliveira Júnior, João Paulo de Lemos Alves

Instituição: Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW UFPB)

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP) envolve 
a injeção de anestésico local (AL) no plano fascial profundo entre o 
músculo eretor da espinha e os processos transversos com distri-
buição de AL paravertebral, bloqueando os ramos dorsais e ventrais 
dos nervos espinais. Os bloqueios interfasciais desempenham im-
portante papel na redução de opioides e complicações relacionadas 
ao neuroeixo. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Série de 8 casos de pacientes 
submetidos ao bloqueio ESP associado à anestesia geral. Destes, 
2 foram submetidos à colecistectomia videolaparoscópica (ESP à 
direita), 2 à plástica mamária (ESP bilateral), 3 à mastectomia radical 
sem esvaziamento axilar e 1 à quadrantectomia (ESP do lado do 
procedimento). Os pacientes tinham idades entre 30 e 66 anos; 1 do 
sexo masculino e 7 do sexo feminino. Foram conduzidos com bloqueio 
ESP, na posição sentada, com sonda ultrassônica linear. Realizou-se 
botão anestésico com lidocaína 2% e agulhamento craniocaudal 
(agulha de raquianestesia Quincke 22G), 3 cm da linha média, em 
nível de T5, orientação longitudinal parassagital, com visualização 
dos músculos trapézio maior, romboide e eretor da espinha. Foram 
injetados 2 mL de solução salina a fim de confirmar a hidrodissecção 
do plano do músculo eretor da espinha, com posterior injeção de 20 
mL de levobupivacaína 0,25% sem vasoconstritor. Após 20 minutos, 
os pacientes foram submetidos à anestesia geral com fentanila 4 
mcg/kg, propofol 2,5 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg; a anestesia 
foi mantida com sevoflurano. Analgesia no intraoperatório com 
dipirona 2 g, tenoxicam 40 mg e cetamina 0,3 mg/kg. Na recupera-
ção pós-anestésica, 2 pacientes (mastectomia e plástica mamária) 
necessitaram de administração de tramadol 100 mg. Nas primeiras 
24 horas, todos os pacientes receberam dipirona 1 g, IV, de 6/6 horas. 
Apenas 1 paciente fez uso de tramadol na enfermaria e de remifen-
tanila no intraoperatório (plástica mamária). Todos receberam alta 
hospitalar com 24 horas. DISCUSSÃO: O bloqueio ESP é um método 
seguro em que o processo transverso atua como barreira anatômica 
e evita a inserção da agulha no espaço pleural. Surge como opção 
na prevenção de complicações como pneumotórax, injeção epidural 
ou lesão neuronal relacionada à injeção intratecal, ao mesmo tempo 
que estabelece um bloqueio paravertebral efetivo. Como evidenciado 
nos casos descritos, o bloqueio ESP tem relevância na redução do 
consumo e efeitos colaterais dos opioides, que impactam em maiores 
custos e retardo da alta hospitalar, exercendo importante papel na 
anestesiologia moderna.
Referências
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785 – PENG block: uma alternativa para 
analgesia de artroplastia do quadril
Autores: Fabiane F. S. B. Araujo, Andréia Fortini Guimarães, Rubens Tavares, 
Rogerio L. R. Videira, Alberto Pantoja, *Nathalie Valmoré Harduim

Instituição: CET Silvio Ramos Lins – HUAP/UFF

INTRODUÇÃO: Com a popularização da US e novos conhecimentos 
anatômicos sobre a inervação regional, são crescentes o desen-
volvimento e o aprimoramento dos bloqueios periféricos. Nesse 
sentido, o PENG block foi descrito como opção analgésica para 
artroplastia do quadril e cirurgia no fêmur proximal.¹ RELATO DE 
CASO: Homem, 74 anos, IMC 23 kg/m², ASA PS2, submetido à 
artroplastia de quadril direito há 4 anos. Após queda da própria 
altura, houve dano à haste da prótese e fêmur adjacente, sendo 
proposta revisão da artroplastia. Na SO, foi monitorizado com 
cardioscopia, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso e 
BIS. Após venóclise com cateter 14G, recebeu midazolam 2 mg IV. 
Foi submetido aos bloqueios PENG e de nervo cutâneo femoral 
lateral, com US e agulha insulada, com 75 mg de ropivacaína 0,375% 
e 4 mg de dexametasona, seguidos por bloqueio subaracnóideo 
em L3-L4, com 5 mg de bupivacaína 0,5% isobárica. Foi induzida 
anestesia após pré-oxigenação, com fentanila 200 mcg, propofol 
120 mg e rocurônio 40 mg, intubação orotraqueal (7,5 mm com 
balonete) e manutenção com sevoflurano. Foi extubado ao fim da 
cirurgia e transferido para a UTI sem dor. Foi para a enfermaria no 
dia seguinte, sem dor ao repouso (0/10) e dor leve à mobilização 
(2/10). Não necessitou de opioide na UTI. DISCUSSÃO: Fratura 
de quadril é uma emergência ortopédica frequente em idosos 
e está associada à morbimortalidade significativa. A analgesia 
pós-operatória com base no bloqueio regional pode reduzir a 
incidência de delirium, consumo de opioide e incidência de TVP 
e propicia mobilização precoce. A porção anterior da cápsula 
articular do quadril é densamente inervada por ramos sensitivos 
dos nervos obturador, obturador acessório e femoral. As técnicas 
de bloqueio consolidadas para quadril são: bloqueio na fáscia 
ilíaca, BNF e o 3 em 1. Estes conferem analgesia moderada, por 
não bloquear consistentemente os principais nervos capsulares, 
e estão associados a bloqueio motor. O PENG block resulta em 
analgesia intensa, ao bloquear os nervos sensitivos capsulares 
de forma mais consistente, e não produz bloqueio motor; esses 
aspectos são fundamentais para mobilização precoce e melhora 
do prognóstico. Neste caso, o PENG block pareceu tornar desne-
cessário o uso de opioide subaracnóideo, evitando seus efeitos 
adversos. A adição de dexametasona à solução de ropivacaína 
permite prolongar a duração da analgesia associada ao bloqueio 
periférico.²
Referências
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790 – Análise retrospectiva de dez casos de 
colecistectomia convencional, com bloqueio 
do plano eretor da espinha para analgesia 
pós-operatória
Autores: Rafael Mercante Linhares, Bernardo Guimarães Tinoco Ayres, 
Paola Fernandez Santos Viniegra, *Ramon Rodrigues Marins

Instituição: Hospital Municipal Miguel Couto

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP) foi 
descrito pela primeira vez no ano de 2016, para tratamento de 
dor neuropática torácica. Desde então, mostra-se como alternativa 
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ao bloqueio neuroaxial para uma variedade de cirurgias torácicas 
e abdominais com bons resultados. Este trabalho avalia o efeito 
analgésico do bloqueio ESP em 10 pacientes submetidos à colecis-
tectomia convencional – cirurgia com potencial álgico aumentado. 
DISCUSSÃO: Foram analisados, retrospectivamente, 10 casos de 
colecistectomia convencional, com bloqueio do plano eretor da 
espinha para analgesia pós-operatória (PO). No estudo, foram 
incluídos pacientes com idades entre 22 e 75 anos, de ambos os 
gêneros, operados eletivamente. As variáveis avaliadas foram dor no 
momento da saída de sala operatória (SO), após 6, 12 e 24 horas de 
PO. Ao fim da cirurgia, a analgesia foi de 100 mg de cetoprofeno e  
3 g de dipirona, ambos IV, antes da extubação, e, no pós-operatório, 
foram prescritos cetoprofeno 100 mg 12/12 h e dipirona 2 g 4/4 h, 
e tramadol 50 mg 6/6 h somente como resgate em casos de dor 
moderada ou intensa – todas medicações IV. Pode-se observar que 
a escala visual analógica (EVA) da dor, em 6 horas de PO, apresentou 
predominantemente ausência de dor e baixa frequência de dor leve 
(3 pacientes), com 2 casos de dor moderada (EVA 4). Sendo assim, 
para fins de consistência analítica, foi proposto analisar a proporção 
da presença de dor ao longo dos quatro momentos avaliados (0 h, 
6 h, 12 h e 24 h pós-operatório), em vez da intensidade da dor. O 
teste Q de Cochran mostrou que não existe variação significativa, 
ao nível de 5%, na proporção de dor ao longo de 24 horas (p = 0,10). 
Pode-se dizer que existe uma tendência de aumento na proporção 
de dor nas 6 horas de PO com queda em seguida até as 24 horas. Na 
análise dos casos, no momento de saída da SO, apenas 2 pacientes 
relataram dor, de leve intensidade (EVA 1), de acordo com a EVA da 
dor, cuja classificação vai de 0 a 10. Após 6 horas de PO, 5 pacientes 
relataram dor, sendo 2 com dor moderada (EVA 4) com resolução 
completa após administração da medicação de resgate; os outros 
3 casos tiveram dor leve (EVA 1-2), com resolução após receberem 
medicações regulares (dipirona 2G IV, cetoprofeno 100 mg IV). Após 
12 horas, 3 pacientes tiveram dor de leve intensidade (1-2) também 
com resolução após administração de medicações regulares, sem 
necessidade de opioides. No último momento de avaliação, após 
24 horas, apenas um paciente relatou dor, de leve intensidade (EVA 
1). Não foram observadas complicações, bloqueio motor ou atraso 
na mobilização fora do leito. CONCLUSÃO: O bloqueio ESP surge 
como alternativa à peridural, para analgesia em cirurgias torácicas 
e abdominais, apresentando boa eficácia e sem complicações.
Referência
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809 – Raquianestesia unilateral com 
bupivacaína hipobárica associada ao bloqueio 
isquiático via médio femoral em cirurgia 
ortopédica: relato de caso
Autores: * Haline Lacerda Magalhaes, Bárbara Tayná Paes Ferreira, Ana 
Carolina Vilela, Luana Miranda Souza, Eduardo Piccinini Viana 

Instituição: CET Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo

INTRODUÇÃO: Soluções não isobáricas de anestésicos locais são 
usadas em raquianestesia unilateral no paciente em decúbito lateral 
a fim de produzir bloqueio simpático restrito no membro a ser ope-
rado.¹ Dessa forma, é possível reduzir alterações hemodinâmicas do 
bloqueio simpático, como a hipotensão arterial. A raquianestesia 
unilateral acarreta menor vasodilatação e diminuição do retorno 
venoso e do débito cardíaco. O bloqueio isquiático permite anal-
gesia prolongada no pós-operatório. RELATO DE CASO: Homem, 
20 anos, 66 kg, 1,68 m, tabagista, etilista, uso diário de maconha, 
ASA II, sem alergias, sem preditores de via aérea difícil. Teve fra-
tura unimaleolar de tornozelo direito; foi indicada raquianestesia 
unilateral para maior conforto do paciente. Monitorização foi rea-

lizada com oximetria de pulso, cardioscopia, pressão arterial não 
invasiva, extracath 18G em membro superior direito e ansiólise 
com midazolam 1 mg e fentanila 100 mcg. Paciente em DLE; foi 
realizada punção subaracnóidea entre L3-L4 com agulha Quincke 
27G por via mediana. Após saída de LCR, foram injetados 4 mL de 
bupivacaína hipobárica 0,15% (preparada a partir de 7,5 mg de 
bupivacaína isobárica 0,5% acrescida de água destilada 3,5 mL). O 
paciente permaneceu nessa posição por 20 minutos, sendo realizado 
bloqueio do nervo isquiático via médio femoral com estimulador de 
nervo, agulha A100 e injeção de 40 mL de bupivacaína a 0,25% com 
epinefrina para analgesia pós-operatória. Colocou-se o paciente em 
decúbito dorsal horizontal, e iniciou-se a cirurgia de osteossíntese 
de fratura unimaleolar de tornozelo direito, com duração de 2 horas. 
Durante a cirurgia, houve estabilidade cardiocirculatória. A duração 
da analgesia do isquiático foi de 18 horas. No pós-operatório, não 
ocorreram cefaleia, náuseas e vômitos nem prurido. DISCUSSÃO:  
A raquianestesia unilateral proporciona anestesia para procedimento 
unilateral do membro inferior com estabilidade hemodinâmica e 
sensação agradável de permanecer com sensibilidade do membro 
contralateral. O bloqueio do nervo isquiático realizado durante a 
espera da unilateralidade proporciona analgesia de longa duração 
sem os efeitos colaterais comuns com o uso de morfina.²
Referências
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812 – Bloqueio do nervo femoral versus 
bloqueio do canal dos adutores para 
analgesia pós-operatória
Autores: José Fernando Bastos Folgosi, *Juelto Chavier Fernandes Peixoto, 
Heryka Fernanda Silva Barbosa, Fernanda Folgosi

Instituição: Hospital Geral de Goiânia

As cirurgias ortopédicas estão tornando-se mais frequentes e 
complexas, ao mesmo tempo que as cirurgias de substituição das 
articulações se tornam procedimentos cada vez mais utilizados 
na população com problemas ortopédicos. O controle da dor pós-
-operatória para cirurgias ortopédicas no joelho apresenta grande 
número de métodos, incluindo analgesia peridural, analgesia con-
trolada pelo paciente (PCA), BNP, bloqueio do nervo femoral (BNF), 
bloqueio do canal dos adutores (BCA) e analgesia local por filtração 
(AIE). O objetivo geral desse estudo foi investigar a qualidade da 
analgesia após BNF ou após BCA. O presente estudo científico tra-
ta-se de um estudo de revisão narrativa da literatura, com análise 
integrativa, planejando fazer uma ilustração geral sobre o assunto. 
A busca dos artigos foi realizada no Pubmed com estudos dos 
últimos 5 anos com acesso livre aos textos completos. Na base de 
dados Pubmed, no período entre 2013 a 2018, foram identificados 
115 artigos, dos quais 8 cumpriam os critérios de inclusão e foram 
selecionados. Os estudos são unânimes em apontar que a analge-
sia produzida pelo BCA ou pelo BNF são semelhantes, permitindo 
um pós-operatório com melhor controle da dor e diminuindo os 
efeitos colaterais produzidos pelo quadro álgico. Conclui-se que 
o BCA, comparado ao BNF, obtém efeito similar de analgesia no 
joelho, consumo de opioides semelhantes e reabilitação precoce 
da força do quadríceps femoral.
Referências
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895 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
para decorticação pulmonar
Autores: Christiano Montenegro Fonseca, Stevan Furlan Franceschette, 
Nathasha Cordeiro Barbosa, Fabio Andre Jorge de Sousa, *Camilla Ca-
misão Rios

Instituição: Santa Casa de Jaú

INTRODUÇÃO: A cirurgia em abordagem torácica tem a dor como sua 
principal complicação pós-operatória, que está intimamente ligada 
ao tempo de recuperação da capacidade pulmonar, ao tempo de 
internação e a complicações como atelectasia, consolidação, pneu-
monia e até insuficiência respiratória. O bloqueio do plano eretor 
da espinha foi descrito por Forero em 2016, no qual foi realizado 
infiltração entre esses músculos e o processo transverso, tendo ação 
nos ramos ventrais e dorsais dos nervos espinais e até disseminação 
para o espaço paravertebral. Em experimentos feitos com cadáveres, 
foi evidenciada a distribuição craniocaudal, abrangendo múltiplos 
dermátomos e conferindo analgesia de qualidade. Por apresentar 
excelente segurança e simplicidade na técnica, vem sendo ampla-
mente estudado. RELATO DE CASO: Paciente L.C.V., homem, 57 anos, 
70 kg, ASA II por tabagismo e etilismo, submetido à decorticação 
videolaparoscópica por empiema encistado. Optou-se pelo bloqueio 
do plano eretor da espinha com 30 mL de ropivacaína a 0,5% guiado 
por US, sob sedação com 5 mg de midazolam e 50 mcg de fentanila, 
antes da indução. Após o bloqueio, prosseguiu-se a indução com 
remifentanila 0,3 mcg/kg/min, bólus de 120 mg de propofol, 8 mg de 
cisatracúrio e manutenção com sevoflurano. Durante o procedimento, 
foi necessário baixar a infusão de remifentanila para 0,1 mcg/kg/min, 
e manteve-se assim durante todo o tempo. O tempo cirúrgico foi de 4 
horas e foi realizada extubação em sala com o paciente acordado. Ele 
recebeu alta da UTI após 24 horas de pós-operatório; estava lúcido, 
orientado e assintomático, referindo sono reparador e ENV de dor 0. 
Foram administrados dois resgates de morfina de 2 mg na admissão 
na UTI e após 5 horas. No segundo dia pós-operatório, já em leito 
de enfermaria, manteve-se lúcido e orientado, referiu ENV de dor 3 
dinâmica no dreno e ENV 0 estática, com apetite preservado e sono 
reparador. DISCUSSÃO: A analgesia adequada em um pós-operató-
rio de cirurgia torácica está intimamente ligada ao prognóstico do 
paciente. Sabe-se que o padrão-ouro para analgesia em sítio torácico 
e cirurgias de elevado estímulo álgico é a peridural; entretanto, está 
associada a altos índices de complicações e falhas. O bloqueio do 
plano eretor da espinha mais uma vez mostrou ser uma técnica de 
fácil execução e com alcance analgésico adequado, proporcionando, 
dessa forma, extubação e alta precoce.
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905 – Bloqueio no plano do músculo serrátil 
associado à sedação como técnica anestésica 
para linfadenectomia axilar em paciente 
portadora de cardiopatia valvar: relato de caso
Autores: Ozita Lamara Lobo Ferreira, Jose Aufeu Barreto dos Santos Ju-
nior, Bruno Oliveira de Matos, Luis Paulo Araujo Mesquita, Bruno Mendes 
Carmona, *Robert Cutrim Furtado Junior

Instituição: Hospital Ophir Loyola

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, foram descritos diversos bloqueios 
interfasciais torácicos guiados por US, entre eles o bloqueio do plano 
do músculo serrátil. Esse bloqueio visa à anestesia e à analgesia 

dos ramos cutâneos laterais dos nervos intercostais, incluindo os 
nervos intercostobraquial, toracodorsal e torácico longo, que per-
correm seus trajetos superficialmente ao músculo serrátil anterior, 
sendo alternativa em fraturas de costela, mastectomia, cirurgias 
axilares e toracotomias. RELATO DE CASO: Paciente A.A.J., mulher, 
72 anos, 61 kg e 1,60 m. Comorbidades: HAS controlada, DM tipo 
2, valvopata submetida à plastia mitral em 1989. Medicamentos 
em uso: atenolol 100 mg/dia, dabigatrana 220 mg/dia, captopril 
50 mg/dia, furosemida 40 mg/dia, metformina 1.500 mg/dia e 
atorvastatina 40 mg/dia. Como técnica anestésica para o procedi-
mento, foi programado o bloqueio do plano do músculo serrátil 
associado à sedação. Ao entrar na sala cirúrgica, foi submetida à 
monitorização-padrão (cardioscopia + Spo2 + PAnI), apresentando 
PA 135/82 mmHg, FC 67 bpm e Spo2 96%. Iniciou-se sedação com 
cetamina 60 mg e dexmedetomidina 60 mcg, com manutenção 
de 0,5 mcg/kg/h em BIC. Foi realizado bloqueio do plano do mús-
culo serrátil guiado por US, com 30 mL de novabupivacaína 0,25% 
com vasoconstritor. Observou-se dispersão do anestésico com o 
aparelho de US entre os músculos serrátil anterior e grande dorsal.  
O procedimento cirúrgico durou 60 minutos, e não houve qualquer 
instabilidade hemodinâmica durante o procedimento. A paciente 
foi encaminhada à UTI no pós-operatório, estável hemodinami-
camente e contactuante, recebendo alta hospitalar com 48 horas 
de pós-operatório. DISCUSSÃO: A morbimortalidade de procedi-
mentos cirúrgicos em pacientes cardiopatas é reconhecidamente 
elevada. Em casos nos quais o paciente está anticoagulado, o BNE 
é contraindicado; assim, bloqueios de nervos periféricos tornam-se 
alternativas viáveis. O bloqueio do plano do músculo serrátil guiado 
por US foi descrito recentemente, e surge como boa alternativa 
em procedimentos de mama, cirurgia torácica e trauma torácico. 
Seu uso como técnica anestésica principal mostra-se uma opção 
viável e promissora para procedimentos de linfadenectomia axilar, 
especialmente em casos limítrofes.
Referências
Murano L, Damico V, D'Alessandro A, Greco M, Maniglia P. Ultrasound-guided thoracic 
pectoral and serratus plane blocks:new approaches to reducing postoperative pain. 
Pain Nurs Magaz. 2018; 7(1-2):10-8.

 Blanco R, Parras T, McDonnell JG, Prats-Galino A. Serratus plane block: a novel 
ultrasound-guided thoracic wall nerve block. Anaesthesia. 2013;68(11):1107–13. 

912 – Bloqueio do plano serrátil anterior 
guiado por ultrassonografia para analgesia 
pós-operatória em mastectomia parcial: 
relato de caso
Autores: *Robert Cutrim Furtado Junior, Bruno Mendes Carmona, José 
Mariano de Melo Cavaleiro de Macedo, Mário Nazareth Chaves Fáscio, 
Tatiane Calábria Coelho, Rita de Cássia Rodrigues Rosa

Instituição: Hospital Ophir Loyola

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano serrátil foi descrito recentemen-
te por Blanco e colaboradores como uma alternativa de anestesia 
regional em procedimentos torácicos. Ele é particularmente útil em 
procedimentos como mastectomia e tumorectomias com dissecção 
axilar. RELATO DE CASO: Paciente R.H.S.M., mulher, 54 anos, obesa 
(IMC 38,6), diabética, hipertensa grau III e etilista, foi diagnosticada 
com carcinoma mamário, sendo internada para abordagem cirúrgica. 
A paciente foi submetida à mastectomia parcial direita. Foi realizada 
indução com fentanila 150 mcg, propofol 100 mg e rocurônio 40 
mg, e mantida anestesia balanceada com sevoflurano e propofol em 
infusão contínua com duração total de 4 horas de procedimento. 
Realizou-se antibioticoprofilaxia com dexametasona, ranitidina, 
dipirona e ondansetrona no intra-operatório e nova administração 
de 50 mcg de fentanila após 1 hora e meia do início da cirurgia. Ao 
fim do procedimento, foi feito bloqueio do plano serrátil anterior, 
guiado por US, ao nível de T4, com 20 mL de ropivacaína 0,50%.  
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A paciente foi extubada e encaminhada à recuperação anestésica, 
estável e sem queixas álgicas, mantendo-se sem dor no local da 
incisão durante toda a internação hospitalar, recebendo alta após 
3 dias. DISCUSSÃO: No caso relatado, o bloqueio do plano serrátil 
obteve sucesso na analgesia torácica, como previsto na publicação 
original, que descreve analgesia dos dermátomos de T2-T9. Embora 
sua aplicabilidade maior seja em procedimentos que envolvam cirur-
gias reconstrutoras da parede torácica, o bloqueio serve como uma 
alternativa para analgesia pós-operatória em mastectomias parciais. 
Referência
Blanco R, Parras T, McDonnell JG, Prats-Galino A. Serratus plane block: a novel ultra-
sound-guided thoracic wall nerve block. Anaesthesia 2013, 68(11):1107–13.

923 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
para cirurgia de fixação de arcos costais
Autores: Fabio Andre Jorge de Sousa, Nathasha Cordeiro Barbosa, Ste-
van Furlan Franceschette, Christiano Montenegro Fonseca, *Camilla 
Camisão Rios

Instituição: Santa Casa de Jaú

INTRODUÇÃO: O trauma torácico está relacionado com elevado 
estímulo álgico, e as fraturas de costelas podem estar associadas. 
Elas podem ser simples, completas, com desvios, únicas e múltiplas. 
Normalmente, quando não relacionadas a pneumotórax e traumas 
mais graves, essas fraturas são tratadas de forma conservadora. Quan-
do apresentam desvios importantes, podem aumentar a incidência 
de dor aguda de alta intensidade e até dor crônica. A cirurgia para 
fixação de costelas é uma alternativa em casos de múltiplas fraturas, 
as quais estão relacionadas a maiores incidências de complicações 
como atelectasias, pneumonias e piora das capacidades pulmona-
res. RELATO DE CASO: Paciente J.C.M.D.O., homem, 40 anos, 80 kg, 
submetido à fixação de 5º, 6º, 7º e 8º arcos costais direitos com placas 
e parafusos. Optou-se por anestesia geral balanceada e bloqueio 
do plano eretor da espinha (ESP) ecoguiado. Realizou-se sedação 
pré-anestésica com 5 mg de midazolam e 50 mcg de fentanila IV, 
e, com o paciente sentado, prosseguiu-se com o bloqueio do ESP à 
direita com probe linear de alta frequência parassagital longitudinal a 
3 cm do processo espinhoso em nível de T5. Os músculos eretores da 
espinha e o processo transverso foram visualizados, e, na técnica em 
plano, em orientação craniocaudal, infiltramos 20 mL de ropivacaína 
a 0,5%, em infusão única. Foram realizadas indução com 450 mcg de 
fentanila, 120 mg de propofol e 50 mg de rocurônio e manutenção 
com sevoflurano na mistura de O2-ar. O paciente manteve-se em 
plano e estável ate o fim da cirurgia, que durou 4 horas. Foi extubado 
após 10 minutos da interrupção do inalatório; manteve-se consciente, 
orientado, pouco sonolento e assintomático, sendo encaminhado 
para UTI. Recebeu alta para enfermaria após 24 horas estável, com 
boa expansão pulmonar, referindo pouca dor, com escala numérico-
-verbal (ENV) de 3, que cessava após analgésicos simples e opioide 
fraco. Não utilizou nenhum resgate de morfina durante a internação, 
e sua alta hospitalar ocorreu após 72 horas da admissão. DISCUSSÃO: 
O bloqueio ESP é de fácil execução e tem eficácia comprovada. 
Por meio de modelos em cadáver de Forero (2016), sabe-se que o 
anestésico local difunde-se craniocaudalmente e estende-se até as 
proximidades paravertebrais. Tem ação nos ramos ventrais e dorsais 
dos nervos espinais, abrange múltiplos dermátomos, e é uma boa 
alternativa para analgesia, mesmo em infusão única. O bloqueio foi 
eficaz de forma que proporcionou condições adequadas para uma 
extubação em sala e alta hospitalar precoce.
Referências
Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ.The erector spinae plane block: 
a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med. 
2016; 41(5): 621-7.

Sharma A, Bansal R, Kamal M, Sharma L. Ultrasound-guided Continuous Erector 
Spinae Plane Block in a Patient With Multiple Rib Fractures. Turk J Anesthesiol Rea-
nim. 2019;47(3):235-7.

946 – Associação entre bloqueio do canal  
dos adutores e iPACK como método 
analgésico em reconstrução de ligamento 
cruzado anterior: relato de caso
Autores: Flávio Willamis Ferreira Melo Junior, Daniel da Escóssia Melo 
Sousa, Gilson Carone Neto, duardo Silva de Assis Brasil, *Pâmela de Al-
meida Cambrais

Instituição: IAMSPE

INTRODUÇÃO: A reconstrução artroscópica do ligamento cruzado 
anterior (LCA) é um dos procedimentos ortopédicos mais realizados 
hoje. Pelo seu caráter geralmente ambulatorial, a analgesia pós-
-operatória representa o principal fator de alta precoce, evitando 
prolongamento da internação. RELATO DE CASO: Paciente C.A.B., 
18 anos, 75 kg, ASA I, admitida para reconstrução do LCA por via 
artroscópica em regime ambulatorial, com previsão de alta para 
o mesmo dia. Optou-se por realização de técnica combinada com 
raquianestesia, anestesia geral e associação dos bloqueios do 
canal dos adutores e iPACK ao término do procedimento. Insti-
tuída monitorização mínima necessária, paciente foi sedada com 
3 mg de midazolam, sendo, então, colocada na posição sentada 
e administrada raquianestesia anestésica L3-L4 com 15 mg de 
bupivacaína isobárica isoladamente. Em seguida, foi induzida 
anestesia geral com alfentanila 1,5 g e propofol 150 mg, sendo 
locada máscara laríngea nº4, com ventilação a pressão controlada 
(PCV). Foram administrados cefazolina 2 g, dexametasona 8 mg 
e cetoprofeno 100 mg preemptivamente, além de dipirona 2 g 
e ondansetrona 8 mg 1 hora antes do término. A cirurgia teve 
duração de 4 horas, transcorrendo sem intercorrências. Ao fim 
do procedimento, foi realizado bloqueio guiado por US na abor-
dagem do canal dos adutores com 20 mL de ropivacaína 0,375%, 
associado ao iPACK block (infiltration between the popliteal artery 
and the capsule of the knee) com 20 mL de ropivacaína 0,375%. Ao 
término do procedimento, paciente já apresentava movimento 
de membros, referindo verbalmente ausência de dor, confirmada 
com escala numérico-analógica igual a zero, negando demais 
queixas. Paciente foi reavaliada 4 horas após, na véspera da alta 
hospitalar, confirmando novamente ausência total de dor e/ou 
demais sintomas, com mobilidade preservada. DISCUSSÃO: Várias 
técnicas anestésicas podem ser empregadas para reconstrução 
do LCA, incluindo BNE, BNP em dose única ou contínuo, anestesia 
geral ou a combinação entre eles. Até o momento não existe uma 
técnica de superioridade, e qualquer uma pode ser utilizada. No 
contexto de cirurgia ambulatorial, a dor no pós-operatório é o 
principal complicador. A anestesia multimodal visa, por meio 
da combinação de métodos e fármacos, reduzir o consumo de 
opioides analgésicos como morfina, sabidamente relacionada 
ao atraso na alta, pelo perfil de efeitos colaterais. Dessa forma, 
a combinação do bloqueio do canal dos adutores associado ao 
iPACK, ao cobrir a totalidade do joelho, nos aspectos anterior e 
posterior, mostra-se como uma opção relevante como método 
analgésico em cirurgias nessa topografia.
Referências
Amer N. Combined adductor canal and i-PAK blocks is better than combined adductor 
canal and periarticular injection blocks for painless ACL reconstruction surgery. J of 
Anes & Cri Open Access. 2018;10(4):154-7. 

Baverel L, Cucurulo T, Lutz C, Colombet, Cournapeau J, Dalmay F, et al. Anesthesia and 
analgesia methods for outpatient anterior cruciate ligament reconstruction. Orthop 
Traumatol Surg Res. 2016;102(8S):S251–5.
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955 – PENG block como estratégia de analgesia 
multimodal em artroplastia de quadril 
Autores: *Viviane Oliveira Nogueira ferrari, Mariana Suete Guimarães, 
Sigmar Aurea Cabral, Thúlio Miná Vago, Antônio Roberto Carraretto

Instituição: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

INTRODUÇÃO: A artroplastia de quadril é um procedimento asso-
ciado a dor intensa que acomete com maior frequência a população 
idosa, a qual possui maior prevalência de comorbidades cardio-
vasculares associadas. O advento da anestesia regional guiada por 
ultrassonografia (USG) apresenta-se como técnica segura e eficaz 
quanto ao controle da dor perioperatória, reduzindo morbidade 
e tempo de permanência hospitalar. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo masculino, 84 anos, 60 kg, hipertenso e portador de car-
diopatia hipertrófica dilatada com aumento biatrial e ventricular 
esquerdo importante, pressão sistólica de artéria pulmonar de  
37 mmHg e FE de 25% (em uso de captopril, amiodarona, digoxina, 
hidroclorotiazida, carvedilol e espironolactona). Realizada artro-
plastia de quadril prévia sob raquianestesia com relato de choque 
cardiogênico após implante de cimento com evolução para edema 
agudo de pulmão seguido de resolução do quadro em UTI. Após 
um mês, foi indicada nova artroplastia de quadril por luxação da 
prótese. Monitorizado conforme Resolução CFM nº 2.174 de 2017, 
e submetido a bloqueio pericapsular (PENG block) com bupivacaína 
0,25% (20 mL) via anterior guiada por USG. Sob monitoração arte-
rial invasiva foi realizada indução anestésica venosa com fentanila  
(100 mcg), cetamina (20 mg), etomidato (15 mg) e rocurônio (35 mg) 
e intubação endotaqueal, seguida de punção de acesso venoso cen-
tral, sem necessidade de droga vasoativa. Mantido sob anestesia ina-
latória com sevoflurano (1 CAM), extubado após uso de sugamadex  
(2 mg/kg) e encaminhado para UTI sem intercorrências. DISCUS-
SÃO: O PENG block guiado por USG surge como uma técnica de 
punção única de eficaz bloqueio da inervação da cápsula lateral 
e superomedial do quadril, representada pelos ramos articulares 
do nervo femoral, obturador e obturador acessório. Além de 
seguro e eficaz no controle da dor, ressalta-se importante efeito 
poupador de opioide e de seus eventos adversos. A prevenção 
do efeito cardiovascular depressor decorrente exclusivamente 
do bloqueio subaracnóideo nessa população associada ao risco 
da instabilidade hemodinâmica pós-implante do cimento ósseo 
torna o PENG block uma escolha anestésica extremamente bené-
fica ao paciente. Dessa forma, tal abordagem anestésica permitiu 
estabilidade hemodinâmica durante todo período perioperatório, 
analgesia eficaz com redução do uso de demais analgésicos, 
curta permanência com alta precoce da UTI e elevado grau de 
satisfação do paciente. 
Referência
Ueshima H, Otake H. Clinical experiences of pericapsular nerve group (PENG) block 
for hip surgery. J Clin Anesth. 2018;51:60–1. 

1060 – Bloqueio contínuo do plano do eretor 
da espinha para analgesia de um tórax 
instável traumático
Autores: *Paulo Vitor de Sousa Marcelino, Vinícius Lameiro Porciuncula, 
Eduardo Marzola Grandini, Paulo Sérgio Mateus Marcelino Serzedo, Leandro 
Criscuolo Miksche, Flávio Coelho Barroso

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto

INTRODUÇÃO: O bloqueio ESP é um bloqueio do plano interfascial 
descrito recentemente, e eficaz para cirurgia torácica e abdominal. 
Embora apresente uma semelhança com o procedimento clássico 
do bloqueio paravertebral, o bloqueio ESP envolve a injeção de 
anestésico local entre o eretor da espinha (músculo-alvo) e o pro-

cesso transverso das vértebras torácicas. RELATO DE CASO: Paciente 
S.M.S.M., mulher, 34 anos, 82 kg, foi admitida com diagnóstico de 
tórax instável após trauma em acidente motociclístico. Paciente 
encontrava-se com quadro álgico importante que limitava sua 
ventilação espontânea. Foi realizado um bloqueio ESP contí-
nuo, utilizando orientação parassagital longitudinal guiada por 
ultrassom, 3 cm para o aspecto lateral do processo espinhoso 
de T5. Foram administrados 20 mL de bupivacaína a 0,5% entre 
os músculos eretores da espinha e o processo transverso, e um 
cateter foi inserido no mesmo plano. A pontuação da EVA do pa-
ciente em repouso nas primeiras 24 horas foi 0. Ela foi monitorada 
por 3 dias com escala < 4. Não houve necessidade de opioides 
durante esse período. Nenhuma complicação foi registrada. 
DISCUSSÃO: A principal vantagem do bloqueio ESP é ser menos 
invasivo do que a analgesia peridural torácica. Embora exiba 
um efeito analgésico em vários níveis com uma única injeção 
no nível de T5, aplicações de cateteres para a região também 
apresentam resultados favoráveis. O bloqueio ESP tem sido 
aplicado em videotoracoscopia, lobectomia pulmonar, fraturas 
de costela, mastectomia, biópsia de linfonodo-sentinela axilar, 
cirurgia abdominal e em casos de dor neuropática na região 
torácica. Neste caso, o bloqueio ESP foi aplicado a um paciente 
com múltiplas fraturas de costela e forneceu analgesia efetiva 
a partir de minutos. O bloqueio ESP é confiável e simples de 
executar. Contudo, estudos clínicos randômicos são necessários 
para avaliar a eficácia desse bloqueio. No tratamento da dor 
aguda e crônica, o bloqueio ESP pode ser adequado devido ao 
fornecimento de excelente analgesia via cateter no plano do 
eretor da espinha.
Referência
Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ.The erector spinae plane block: 
a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med. 
2016; 41(5): 621-7.

1077 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
reduz dor no pós-operatório: revisão 
sistemática qualitativa de ensaios clínicos 
randomizados
Autores: Denismar Borges de Miranda, João de Souza Malan, Larissa 
Goveia Moreira, Aliete Freire Sampaio Aires, Catia Sousa Govêia, *Rafaela 
Feitosa Anselmi

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP) foi 
descrito em 2016 para analgesia torácica e, desde então, tem sido 
utilizado em diferentes aplicações. O objetivo deste trabalho é 
avaliar seu efeito quando comparado com analgesia multimodal 
intravenosa em cirurgias eletivas em adultos. MÉTODO: Revisão 
sistemática qualitativa de ensaios clínicos randomizados e enco-
bertos para avaliar o efeito analgésico no pós-operatório do ESP 
em pacientes adultos submetidos a cirurgias de abdome, tórax e 
coluna. Buscaram-se artigos em língua inglesa no PubMed e Web of 
Science utilizando os unitermos “Erector spinae plane block e analgesia”, 
por meio do interlocutor AND. Realizou-se a restrição da busca para 
“Clinical Trial” na base PubMed e para artigos na base Web of Science. 
Foram excluídos artigos duplicados, inacessíveis e em língua não 
inglesa. Dois pesquisadores independentes fizeram avaliação pre-
liminar dos títulos/resumos, com leitura completa dos textos para 
inclusão na amostra. Foram seguidas as orientações das diretrizes 
Prisma. RESULTADO: Dos 88 artigos identificados, 8 foram sele-
cionados, totalizando 456 pacientes (228 casos e 228 controles).  
A analgesia do grupo-controle foi por via intravenosa em 6 estudos e 
com bloqueio placebo em 2, e a do grupo de intervenção, com o ESP 
(bilateral em 5 estudos e unilateral em 3). A analgesia intraoperatória 
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foi descrita para os dois grupos em 6 estudos. A dor pós-operatória 
foi avaliada como desfecho primário ou secundário, por meio das 
escalas “Numeric Rating Scale” (NRS) e “Visual Analog Scale” (VAS) em 
até 2 horas, e às 6 horas, 12 horas (8 estudos) e 24 horas (7 estudos). 
Segundo os estudos primários, não houve diferença estatística na 
avaliação das escalas de dor entre os grupos de intervenção e de 
controle em 3 estudos. DISCUSSÃO: Nos três estudos em que não 
houve diferença estatística na avaliação das escalas de dor entre 
os grupos, não foi realizada a avaliação sensitiva após o bloqueio, 
o que possibilita questionar se o bloqueio realmente promoveu 
analgesia, mesmo sendo realizado de modo ecoguiado. Em dois 
desses estudos, o bloqueio foi unilateral, sendo possível pôr em 
questão se o modo bilateral é mais efetivo. Verificou-se diminuição 
do consumo de opioides e de medicações de resgate nos grupos 
de intervenção em todos os estudos. O ESP é um bloqueio descrito 
recentemente, com poucos estudos randomizados e com amostras 
pequenas nas pesquisas publicadas. Pela grande heterogeneidade 
dos estudos selecionados, não foi possível realizar metanálise. Nesta 
revisão sistemática qualitativa, o bloqueio do plano eretor da espi-
nha promoveu analgesia mais significativa no pós-operatório que 
analgesia multimodal intravenosa em cirurgias eletivas em adultos. 
Referência 
Singh S, Kumar G, Akhileshwar. Ultrasound-guided erector spinae plane block for 
postoperative analgesia in modified radical mastectomy: A randomised control study. 
Indian J Anaesth. 2019;63(3):200-4. 

1078 – Pneumoencéfalo pós-punção  
subdural inadvertida
Autores: Elógio Sales Neto, *Vinícius Lameiro Porciuncula, Lorena Faleiro 
Rodrigues, Flávio Coelho BarrosoLeandro Criscuolo Miksche, Paulo Sérgio 
Mateus Marcelino Serzedo

Instituição: Santa Casa de Ribeirão Preto

INTRODUÇÃO: A incidência de perfuração acidental das meninges 
durante a anestesia peridural é de 1 a 2%. Pode ser realizada por meio 
de duas técnicas: Gutierrez ou Dogliotti. A identificação do espaço 
peridural pela perda de resistência com ar pode levar a algumas 
complicações, como enfisema retroperitoneal, falha de bloqueio, 
atraso na reversão do bloqueio, compressão da cauda equina, em-
bolia gasosa e pneumoencéfalo. RELATO DE CASO: Paciente V.F.S., 
73 anos, hipertenso, portador de paraparesia em membro inferior 
esquerdo devido a acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi) 
há 6 anos, hiperplasia prostática benigna e ex-tabagista. Em uso de 
losartana, ácido acetilsalicílico (suspenso 7 dias antes da cirurgia), 
sinvastatina e fenitoína. Admitido para realização de ressecção tran-
suretral de próstata. Optou-se por anestesia peridural com 20 mL de 
ropivacaína 0,7% + 50 mcg de fentanila precedida de sedação com 
midazolam e fentanila. No terceiro espaço lombar, usando a técnica 
de Dogliotti e agulha Tuohy 17, localizou-se o espaço peridural, e 
a solução de anestésico foi infundida sem refluxo de sangue na 
seringa ou resistência. Houve a tentativa de introdução do cateter 
de peridural por 2 vezes, porém sem sucesso. Após 2 minutos, o 
paciente apresentou hipotensão e bradicardia seguidas por súbito 
rebaixamento do nível de consciência e apneia. À inspeção, as 
pupilas apresentavam-se mióticas e isocóricas com reflexo fotos-
sensível diminuído. Procedeu-se à intubação orotraqueal, suporte 
hemodinâmico e ventilório. Solicitou-se avaliação da equipe de 
neurocirurgia, que evidenciou presença de pneumoencéfalo após 
TC de crânio. DISCUSSÃO: Pneumoencéfalo é o acúmulo de ar na 
cavidade intracraniana. Pode ocorrer durante a anestesia peridural 
por difusão do ar ao espaço subaracnóideo. Os sintomas podem 
ocorrer em consequência da hipertensão intracraniana, levando 
à cefaleia, à convulsão, à diminuição do nível de consciência, a 
náuseas e vômitos, à tontura ou à hemiparesia. A quantidade de 
ar dita a intensidade dos sintomas; porém, a duração é de no má-

ximo 5 dias; caso contrário, fica indicada craniectomia. Para evitar a 
instalação dessa patologia, recomenda-se testar o espaço peridural 
com solução salina.
Referências
 Van den Berg AA, Nguyen L, von-Maszewski M, Hoefer H. Unexplained fitting in 
patients with post-dural puncture headache. Risk of iatrogenic pneumocephalus 
with air rationalizes use of loss of resistance to saline. Br J Anaesth, 2003;90(6):810-1. 

Jagia M, Kapoor MC, Panjiar P. Pneumocephalus after epidural analgesia: Should 
loss of resistance with air be blown out?J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2016; 
32(2):272-3.

1079 – Estudo comparativo do efeito 
antiemético da dexametasona e da 
metilprednisolona em pacientes  
submetidos a raquianestesia
Autores: *Fabrício Tavares Mendonça, Jorge Humberto Barreto Filho

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

OBJETIVO: Comparar o efeito profilático entre a dexametasona e 
a metilprednisolona como antiemético em pacientes submetidos 
a raquianestesia para procedimentos cirúrgicos de pequeno e 
médio porte. MÉTODO: Ensaio clínico prospectivo, randomizado 
e duplo-cego, sob técnica de raquianestesia com ou sem opioide. 
Diluídos em 250 mL de soro fisiológico 0,9%, um grupo recebia 8 
mg de dexametasona, e outro grupo, 40 mg de metilprednisolona. 
Foi analisada a ocorrência de náuseas e vômitos perioperatórios 
(NVPO), além de colhidas glicemias capilares para avaliação. RESUL-
TADO: Foram elegíveis 104 pacientes; 44 foram excluídos. Dos 60 
participantes, 30 foram distribuídos aleatoriamente no grupo D e 
30 no grupo M. Não foi observada divergência demográfica entre 
os grupos. Houve maior concentração de pacientes nas cirurgias 
ortopédicas (26,7% D vs. 40% M), vascular (26,7% D vs. 3,3% M) e 
cirurgia geral (13,3% D vs. 30% M) (p = 0,040). O grupo M consumiu 
mais fentanila no intraoperatório (D = 67,3 mcg± 22,1 vs. M = 88,88 
mcg± 26,2, p = 0,002). O tempo cirúrgico foi semelhante entre os 
grupos. O grupo M permaneceu menos tempo na SRPA (D=167.7 
min ± 39.97 vs M = 145.6 min ± 35.15, p = 0.028), mas com maior 
tempo de permanência hospitalar (D = 35.8 h ± 27.68, M = 61.6 h 
± 28.58, p = 0.001). Não houve alteração significativa de glicemia 
entre os grupos ao longo dos intervalos aferidos (prévia: D = 88,4 ± 
17.04, M = 84.70 ± 10.65, p = 0,317; glicemia 1h: D = 84.33 ± 19.73, 
M = 86.13 ± 11.96, p = 0.671; glicemia 3h: D = 99 ± 19, M = 97.76 ± 
12.57, p = 0.768). A prevalência de hipoglicemia e hiperglicemia no 
grupo D foi maior, entretanto sem relevância estatística. Ao parear 
a glicemia pré-operatória à glicemia 3 horas após a infusão dos 
corticoides, intragrupo, notou-se elevação estatisticamente signi-
ficativa nos grupos D (p = 0,029), e M (p = 0,001). O mesmo ocorreu 
na comparacão do parâmetro após 1 e 3 horas da administração 
das referidas drogas (D p = 0,010 e M p = 0,001). Na avaliação de 
náuseas e vômitos perioperatórios, não houve diferença entre os 
grupos (incidência de 23,3% em ambos). A necessidade do uso de 
medicação antiemética adicional (metoclopramida) foi semelhante 
entre os grupos, assim como o grau de satisfação relatado pelos 
pacientes (96,7% de cada grupo declarou-se satisfeito ou muito 
satisfeito). CONCLUSÃO: Os corticoides são úteis na prevenção de 
NVPO, porém com possível efeito hiperglicemiante. O estudo mostra 
que a dexametasona e a metilprednisolona apresentaram resultados 
similares e satisfatórios como monoterapia na prevenção de NVPO 
em cirurgias de pequeno e médio porte. O grau de satisfação dos 
pacientes foi semelhante e positivo na maioria dos casos. Alterações 
glicêmicas ocorreram, sem significado estatístico. Não houve efeitos 
adversos importantes. Mais estudos são necessários para avaliar se 
alguma das medicações é mais vantajosa. Descritores: antiemético, 
dexametasona, metilprednisolona, raquianestesia, glicemia.
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1121 – Bloqueio do grupo de nervos 
pericapsulares (PENG block) em artroplastia 
total de quadril
Autores: *Kalendra Vilete Oliveira Almeida, Otávio Vilela de Figueiredo, 
Matheus Swarovsky Figueira, Valney de Morais Nunes Teixeira

Instituição: CET Integrado Campinas

INTRODUÇÃO: Fratura de quadril é uma emergência ortopédica 
comum e de alta morbimortalidade. O bloqueio do grupo de ner-
vos pericapsulares (PENG block, do inglês pericapsular nerve group) 
inclui nervos obturador, acessório e femoral, foi recentemente 
estudado por Short e garante analgesia de cápsula anterior do 
quadril. Mostrou-se mais efetivo Quando comparado ao bloqueio 
de nervo femoral e fáscia ilíaca. O PENG block garante efetiva 
analgesia com redução do uso de opioides, sem comprometi-
mento motor. RELATO DE CASO: Mulher, 92 anos, 60 kg, HAS, DM, 
com fratura transtrocantérica de fêmur esquerdo, submetida à 
artroplastia total de quadril. Optou-se por sedação, PENG block 
e anestesia geral balanceada. Sedação feita com fentanila (50 
mcg), bloqueio regional realizado com auxílio de US localizado 
no músculo iliopsoas entre a iminência iliopúbica e a artéria 
femoral. Foi feita punção em plano com agulha Quincke 22G no 
espaço entre as estruturas, e injeção de 20 mL de bupivacaína com 
vasoconstritor 0,25% (50 mg). Foi realizada indução anestésica 
com fentanila (150 mcg), etomidato (15 mg) e rocurônio (40 mg), 
e a paciente foi mantida em ventilação mecânica com sevoflu-
rano (2,5%), sem intercorrências. Durante a cirurgia, a paciente 
manteve-se estável hemodinamicamente, sem necessidade de 
ajuste ou acréscimo de fármacos. Extubação após o procedimen-
to; ausência de dor e mobilização preservada; dispensada vaga 
em UTI. Foi realizada visita em leito de enfermaria e não foram 
realizados analgésicos ou opioides nas primeiras 18 horas. Re-
cebeu alta hospitalar após 72 horas do bloqueio, deambulando 
com andador. DISCUSSÃO: O PENG é um bloqueio simples, com 
volume anestésico baixo que proporciona analgesia prolongada. 
Facilita o posicionamento para raquianestesia (sem interferência 
no componente motor), possui instalação rápida e diminui o uso 
de opioides no perioperatório, favorecendo, assim, deambulação 
precoce e redução no tempo de internação. Por ser um bloqueio 
novo e necessitar de manejo com US, ainda encontra resistência 
dos profissionais anestesiologistas.
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1138 – Abscesso perivertebral após analgesia 
controlada pela paciente por via peridural
Autores: *Marina Brunner Uchôa Dantas Moreira, Daniele Oliveira Minelli, 
Alexandre Barbosa da Silva, Sylvio Valença de Lemos Neto

Instituição: Instituto Nacional de Câncer

INTRODUÇÃO: Apesar dos avanços em anestesia regional, o bloqueio 
peridural tem seus benefícios consolidados na literatura por meio 

do controle da dor operatória, da redução do tempo de internação 
e da incidência de eventos tromboembólicos, pulmonares e gas-
trintestinais. Contudo, no contexto da cirurgia torácica, a peridural 
ainda é o padrão-ouro em analgesia e otimiza o desfecho cirúrgico, 
principalmente para pacientes com função pulmonar limítrofe. 
Apesar de raras, as complicações decorrentes da técnica podem ser 
catastróficas e devem ser consideradas. RELATO DE CASO: Mulher, 
31 anos, 64 kg, 1,47 m, ASA II, a ser submetida à metastasectomia 
pulmonar. Teve a perna esquerda amputada por osteossarcoma de 
tíbia e insuficiência cardíaca congestiva (ICC) secundária à quimiote-
rapia com doxorrubicina. Ecocardiograma transtorácico (EcoTT) com 
fração de ejeção (FE) = 41% e PSAP = 35mmHg. Optou-se por realizar 
anestesia peridural em T5 com passagem de cateter e anestesia 
geral venoinalatória. IOT com tubo dupla luz 35F para a esquerda, 
punção de veia jugular interna direita e PAM, sem intercorrências. 
Após 5 horas, ao término da cirurgia, a paciente foi extubada e 
encaminhada à UTI com bomba de infusão peridural contínua 
controlada pelo paciente (PCA, do inglês patient-controlled analgesia) 
com ropivacaína 0,2% e fentanila 5 mcg/mL. No 6º dia de pós-ope-
ratório, na enfermaria, a paciente queixa-se de dor em topografia 
cirúrgica (EVA 10) associada à dor lombar. O cateter peridural foi 
removido com evidência de secreção purulenta e flogose em óstio, 
associada à leucocitose sem desvio. Foram realizadas culturas da 
ponta do cateter, sangue, urina e iniciadas cefepima e vancomicina. 
A tomografia computadorizada (TC) de neuroeixo mostrou imagem 
compatível com abscesso paraespinal de T10 a L4. A paciente evo-
luiu bem, sem necessidade de descompressão cirúrgica, e recebeu 
alta 8 dias após. DISCUSSÃO: Estudos sobre a utilização de cateter 
peridural para analgesia pós-operatória têm demonstrado taxas 
de colonização de 0 a 28,8% e incidência de infecção de 0 a 0,7%, 
sendo o Staphylococcus aureus o principal responsável. Situações que 
levam ao maior comprometimento imunológico, como diabetes, 
corticoterapia, câncer, alcoolismo, insuficiência renal crônica e 
infecções, e o maior tempo de permanência do cateter (mais que 2 
dias) constituem fatores de risco estabelecidos para a colonização 
de cateteres peridurais. Dor local progressiva com irradiação para 
membros inferiores associada à febre são os sintomas mais comuns 
do abscesso peridural, e a ressonância magnética (RM) é o exame de 
escolha para confirmar o diagnóstico. Embora seja um evento raro, 
sua evolução pode ser dramática pelo risco de compressão medular 
e sequelas neurológicas irreversíveis. O diagnóstico e a intervenção 
cirúrgica precoces são fundamentais para o prognóstico. A prática 
constante da técnica e o reconhecimento de benefícios destacam a 
necessidade de relatar suas complicações e discutir condutas, com 
adoção de protocolos nos serviços.
Referência
Arko L IV, Quach E, Nguyen V,  Chang D, Sukul V, Kim BS. Medical and surgical 
management of spinal epidural abscess: a systematic review. Neurosurg Focus. 
2014;37(2): E4.

1142 – TAP block em laparotomia para 
correção de evisceração abdominal  
em um paciente séptico
Autores: *Emanoel Teixeira Muniz, José Ferreira Buttenbender, Steffi 
Ferreira Buttenbender, Marcos Felipe Diniz Nunes, Alberto Fabian Munoz 
Herrera

Instituição: Hospital Geral de Roraima

INTRODUÇÃO: A técnica dos bloqueios regionais com auxílio da 
US se consolida a cada dia na anestesiologia. O bloqueio do plano 
transverso abdominal (TAP block) permite recuperação precoce 
das funções fisiológicas após cirurgias abdominais, com redução 
de disfunções gastrintestinais, resposta ao trauma cirúrgico e me-
nor consumo de agentes anestésicos como opioides. É uma boa 
alternativa quando há contraindicação aos bloqueios do neuroeixo, 
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como no paciente séptico. RELATO DE CASO: Homem, 22 anos, 78 
kg, ASA IV E. No quinto dia pós-operatório de laparotomia explo-
radora devido à ruptura esplênica após trauma, apresentava-se em 
leito de UTI hemodinamicamente estável em uso de noradrenalina, 
lúcido com Glasgow 15 e com desconforto respiratório moderado 
pela contusão pulmonar. Leucocitose 18.000 (89% N); hemoglobina 
8,9; hematócrito 23%; plaquetas 95.000. Evoluiu com deiscência 
de sutura e evisceração na ferida operatória, sendo necessária 
nova abordagem abdominal supraumbilical; no centro cirúrgi-
co, pressão intra-arterial 121/67 mmHg, SPo2 98% e cardioscopia 
sinusal 115 bpm. Optou-se por anestesia geral balanceada com 
sevoflurano 1,5%, fentanila 230 mcg, propofol 150 mg e atracúrio 
40 mg, associado TAP block guiado por US bilateral entre espinha 
ilíaca e rebordo costal com ropivacaína 0,5 % 75 mg e lidocaína 
1% 100 mg. Foram realizadas transfusão 02 CH, 2 UI de plasma 
e noradrenalina em BIC 5 mL/h. Após procedimento cirúrgico, o 
paciente foi extubado sem intercorrências e sem queixas de dor. 
Em UTI, o paciente foi avaliado com nota 3 de dor na escala visual 
da dor nas primeiras 12 horas de pós-operatório e uso de dipirona 
1 g de 6/6 horas. DISCUSSÃO: A simplicidade e a praticidade do TAP 
block oferecem vantagens no perioperatório do paciente crítico. 
A disseminação de anestésicos entre o músculo oblíquo interno 
e transverso do abdome oferece analgesia da parede abdominal 
anterolateral nos dermátomos T8-L1, sem efeitos colaterais como 
hipotensão e invasão ao neuroeixo. Redução de efeitos adversos 
como náuseas, vômitos, dor, hiperanalgesia e retenção urinária 
propiciam desospitalizaçao precoce com redução de mortalidade 
e melhor prognóstico.
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1148 – A ergonomia aplicada ao bloqueio  
de nervos periféricos guiados por ultrassom
Autores: Fernando de Paiva Araújo, Luísa Almeida Rodrigues Silva, Gui-
lherme Henrique Werner Sathler Fraga, *Mônica Araujo, Cíntia Lourenço 
Santos, Isabela Aparecida de Paiva Ribeiro

Instituição: Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (HU-UFJF)

INTRODUÇÃO: O uso do ultrassom está cada vez mais presente na 
rotina do anestesiologista. Seja para a punção de veias profundas 
ou para o bloqueio de nervos periféricos, o ultrassom tem como 
benefícios tanto a segurança quanto a eficácia e sucesso dos pro-
cedimentos. O objetivo deste trabalho é indicar uma forma mais 
ergonômica de realizar os bloqueios periféricos, considerando o 
posicionamento do anestesiologista, do paciente e do aparelho 
de ultrassonografia (US); visando melhorar a saúde ocupacional 
e o conforto do paciente e do anestesiologista e aumentar a taxa 
de sucesso dos bloqueios. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Diversos fatores 
devem ser observados para a realização de um bloqueio de nervo 
periférico de forma ergonômica. O aparelho de ultrassom deve ser 
posicionado em frente ao anestesiologista, com a tela na altura 
dos olhos. A postura da coluna deve ser mantida ereta. O ultras-
som deve ser posicionado de modo a minimizar a necessidade 
de movimentos de rotação da cabeça, do pescoço e do tronco.  
A posição do local de punção deve ser observada em relação 
à altura, à proximidade da extremidade da mesa cirúrgica e à 
proximidade do médico anestesiologista. O transdutor do ultras-
som deve ser segurado pela mão não dominante, enquanto o 
agulhamento é feito com a mão dominante. A preensão da sonda 

deve ser feita de forma confortável, mantendo o braço apoiado, 
sem elevar o braço acima do ombro. Sempre que for possível, 
o bloqueio deve ser realizado com o anestesiologista sentado. 
Ao preparar-se para a realização do bloqueio, o anestesiologista 
deve considerar o posicionamento do paciente, do aparelho de 
ultrassom, da bandeja de materiais, do assistente e do monitor 
multiparamétrico. DISCUSSÃO: A saúde ocupacional do médico 
anestesiologista é um tema que vem ganhando destaque na 
literatura médica. Quando são aplicadas técnicas de ergonomia, 
melhora-se o desempenho, ao mesmo tempo em que se amplia 
o bem-estar do trabalhador, o que maximiza a efetividade ope-
racional. A US aplicada à anestesia proporciona segurança ao 
paciente, uma vez que as punções são guiadas sob visão direta 
das estruturas anatômicas, minimizando o risco de lesões não 
intencionais. Além disso, oferece grande praticidade ao profis-
sional, já que reduz o tempo necessário para realizar o bloqueio, 
diminui o número de tentativas e aumenta a taxa de sucesso. A 
atenção à ergonomia é fundamental para a saúde ocupacional 
do anestesiologista, mas também é capaz de facilitar a realização 
dos bloqueios e gerar mais segurança ao paciente.
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1151 – ESP block com cateter de uso  
contínuo em hepatectomia segmentar
Autores: *Frederico Toledo Lobo, Aline Alonso Cherman, Daniel Vieira 
de Queiroz

Instituição: Hospital Federal dos Servidores do Estado

INTRODUÇÃO: A analgesia no pós-operatório de uma hepatecto-
mia pode ser complexa. O uso de medicações intravenosas (IV) 
à base de opioides está atrelado a efeitos colaterais indesejados, 
como diminuição da motilidade gástrica e retenção urinária. 
A opção por cateter de peridural, embora tão eficaz quanto a 
analgesia, tem como agravante a dificuldade de sua retirada, 
considerando a frequente alteração no coagulograma desses 
pacientes no pós-operatório. O bloqueio do plano do eretor da 
espinha (bloqueio ESP), contudo, pode ser mais eficaz que a anal-
gesia venosa e mais segura do que a peridural. RELATO DE CASO: 
Mulher, 74 anos, hipertensa, portadora de metástase hepática por 
adenocarcinoma de cólon, será submetida à hepatectomia dos 
segmentos II, III, VII e VIII. Após a indução anestésica, a paciente foi 
colocada em decúbito lateral esquerdo e realizou-se o ESP block 
em T6 guiado por ultrassom com agulha Tuohy 17G e passagem de 
cateter peridural no plano eretor da espinha. Foram injetados 20 
mL de ropivacaína 0,5% e 5 mL/h de ropivacaína 0,3% em bomba 
infusora, que permaneceu até a retirada do cateter. Além do ESP 
block, a anestesia foi baseada em sevoflurano e nos seguintes 
fármacos venosos: fentanila, remifentanila, sulfato de magnésio, 
dexmedetomidina, cetamina e lidocaína. A paciente foi extubada 
em sala e encaminhada à UTI, onde permaneceu por 1 dia. No 3º 
dia do pós-operatório, foi retirado, sem complicações, o cateter 
do ESP block. A paciente permaneceu durante todo o pós-ope-
ratório sem dor alguma (EVAS 0/10), sem utilizar medicação SOS 
e sem qualquer analgésico prescrito. DISCUSSÃO: O bloqueio 
neuroaxial com cateter de peridural pode ser o padrão-ouro para 
a manutenção do controle hemodinâmico no intraoperatório e 
analgesia no pós-operatório da maioria das cirurgias abdominais 
abertas de grande porte. Contudo, a hepatectomia tem como 
peculiaridade uma esperada alteração no coagulograma durante 
o pós-operatório, o que pode causar riscos de hematoma neu-
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roaxial durante a retirada do cateter. O ESP block, porém, trata-se 
de uma técnica relativamente nova, guiada por ultrassom, em 
uma topografia sem estruturas vasculares importantes, com risco 
especialmente reduzido, mesmo em vigência de coagulopatias. 
Estudos comparando a eficiência analgésica entre peridural e 
ESP block ainda estão em curso; porém, nesse relato de caso com 
o uso contínuo de anestésico local (ropivacaína) por cateter, o 
resultado foi extremamente satisfatório, sem qualquer queixa 
álgica por parte da paciente, o que possibilitou deambulação 
precoce e melhor recuperação.
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1153 – Associação do bloqueio do gânglio 
esfenopalatino para o tratamento clínico  
da cefaleia pós-punção dural
Autores: Flávia Rodrigues Bastos dos Santos, Leandro Tonhá de Castro, Elialba 
de Farias Cascudo, Marcelo Carneiro da Silva, *Danilo Martins Correia, Filipe 
Machado de Oliveira

Instituição: Hospital Regional do Gama, DF

INTRODUÇÃO: A cefaleia pós-punção dural (CPPD) é um compli-
cação importante da anestesia do neuroeixo que gera uma sin-
tomatologia incapacitante para as atividades diárias do paciente. 
O tampão sanguíneo peridural é considerado tratamento-padrão 
para a CPPD com boa eficácia, porém apresenta riscos devido 
à sua invasividade que incluem dor, infecção e complicações 
neurológicas. O bloqueio do gânglio esfenopalatino (BGEP) é 
uma técnica alternativa que tem mostrado eficácia comparativa 
ao tratamento-padrão, porém com menor invasividade, simples, 
segura e com alívio imediato e prolongado da dor. DESCRIÇÃO DA 
SÉRIE: Vinte pacientes de ambos os sexos, idades e especialidades 
cirúrgicas variadas, com quadro típico de CPPD, foram submetidos 
ao BGEP via transnasal após a permanência do quadro álgico 
mesmo após as medidas clínicas adotadas. Fez-se o bloqueio 
48 a 72 horas da punção dural, com total de 4 mL de anestésico 
local (AL) ropivacaína a 0,5% em cada narina. Foram introduzidos 
swabs nasais bilateralmente embebidos com AL, instilados 2 mL 
de AL em cada swab; aguardavam-se 8 minutos e mais 2 mL de 
AL eram instilados até completar o tempo de 16 minutos para a 
retirada dos swabs. Os pacientes eram avaliados ao término do 
procedimento, após 24 horas e até a sua alta hospitalar. Para todos 
os pacientes, foram explicadas as possibilidades de tratamento 
e dada a opção de escolha, sendo prescritos, após BGEP, 1 g de 
paracetamol e 130 mg de cafeína 8/8 h por 3 dias. Em quatro casos, 
a dor voltou em 24 horas, sendo necessária realização de novo 
BGEP. Em uma paciente, após 2 dias do procedimento, optou-se 
pela realização do tampão sanguíneo, uma vez que ela se negou 
a repetir o procedimento anterior. Nos outros 15 pacientes, o 
BGEP foi feito com sucesso, apresentando melhora completa da 
dor e permitindo a alta hospitalar no dia seguinte. DISCUSSÃO: 
Cefaleia pós-punção dural é uma complicação autolimitada e 
incapacitante, e é necessário tratamento adequado e eficaz. Sua 
incidência varia de acordo com o calibre e desenho da agulha, 
a idade, o sexo e o número de punções. O BGEP via transnasal 
bilateral com ropivacaína tem-se tornado uma opção terapêu-
tica para o tratamento de cefaleia pós-punção dural refratária a 
medidas clínicas.
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1154 – Intervenção analgésica em pacientes 
pediátricos após lobectomia com a realização 
do bloqueio do plano eretor da espinha
Autores: Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo, Leandro Tonhá de Castro, 
Elialba de Farias Cascudo, Marcelo Carneiro da Silva, *Danilo Martins Correia, 
Filipe Machado de Oliveira

Instituição: Hospital Regional do Gama, DF

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP) guiado 
por US tem-se tornado opção terapêutica analgésica para proce-
dimentos cirúrgicos toracoabdominais, tendo em evidência sua 
eficácia. O ESP se dá ao nível dorsal e paravertebral, sendo injetado 
o anestésico local entre o processo transverso da quinta vertebra 
torácica (T5) e o músculo eretor da espinha, proporcionando ao 
paciente analgesia pós-operatória prolongada. SÉRIE DE CASOS: 
Duas crianças com 3 anos e 5 anos, ambos do sexo masculino, 
submetidas à toracotomia com lobectomia. Realizou-se anestesia 
geral inalatória e indução com sevoflurano, fentanila 3 mcg/kg, 
propofol 3 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. No intraoperatório, foram 
administradas antibioticoterapia, dexametasona e dipirona. Após 
término do procedimento cirúrgico, os pacientes foram mantidos em 
decúbito lateral, o transdutor foi posicionado no sentido longitudinal 
parassagital lateral ao processo espinhoso de T5 e visualizados os 
três músculos superficialmente ao processo transverso – trapézio, 
romboide maior e eretor da espinha. A agulha foi direcionada no 
sentido craniocaudal em direção ao processo transverso até o con-
tato com este. Foram instilados 10 mL de ropivacaína 0,3% entre 
o músculo eretor da espinha e o processo transverso adjacente. 
Os pacientes foram acompanhados por 12 horas após procedi-
mento, não apresentando evidências clínicas de quadro álgico, 
fazendo uso de dipirona na dose de 50 mg/kg de 6/6 horas sem 
a necessidade de fármaco de resgate. DISCUSSÃO: O controle de 
dor pós-operatória em cirurgias torácicas por meio do ESP tem-se 
mostrado uma alternativa por ser uma técnica segura, de fácil 
execução e com poucos efeitos hemodinâmicos. O bloqueio do 
plano eretor da espinha se estende do comprimento da coluna 
toracolombar, e esse plano permite extensa propagação cranio-
caudal e cobertura de múltiplos dermátomos. O anestésico local 
penetra anteriormente no tecido conectivo intertransverso e 
no espaço paravertebral, bloqueia as raízes nervosas ventrais e 
dorsais, e ramos comunicantes das fibras simpáticas, sugerindo 
possível analgesia visceral e somática, com capacidade de pro-
mover analgesia da parede anterior do tórax.
Referência
Helayel EP, Santos VT. Bloqueio da parede torácica guiados por Ultrassonografia. In: 
Mattos LLS, Hamaji A, Nunes RR. Anestesia guiada por ultrassom. Rio de Janeiro: 
SBA; 2018. p.163-9.

1156 – Volume mínimo para bloqueio  
guiado por ultrassom do plexo braquial  
via supraclavicular com ropivacaína 0,75%
Autores: Filipe Machado de Oliveira, *Flávia Rodrigues Bastos dos Santos, 
Leandro Tonhá de Castro, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias 
Cascudo, Antonio José Silva Meneses Filho

Instituição: Hospital Regional do Gama DF

INTRODUÇÃO: O uso de grandes quantidades de anestésico local 
não é determinante para a qualidade anestésica, contudo, aumenta 
a chance de ocorrer toxicidade sistêmica e lesão neural. Embora 
a incidência de toxicidade sistêmica seja menor que 0,2%, pode 
ser uma complicação de difícil tratamento e potencialmente fatal. 
O bloqueio do nervo frênico é a complicação mais comum, que 
pode causar repercussão principalmente em pacientes pneumo-
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patas, dependentes da atividade diafragmática para ventilação 
pulmonar. Como atualmente não é consenso o volume neces-
sário para anestesia do plexo braquial via supraclavicular guiado 
por US, o objetivo deste estudo foi quantificar o volume mínimo 
efetivo. JUSTIFICATIVA: A literatura descreve que o volume de 
anestésico local pode ser calculado a partir da altura do paciente. 
Outra prática seria injetar grande volume, próximo à dose tóxica do 
anestésico local. São duas técnicas que não imprimem segurança 
nem confiabilidade quanto ao embasamento científico, mas que 
eram sugeridas antes do advento da US. Os riscos desnecessários 
a que o paciente fica exposto quando se utilizam altos volumes de 
anestésico local no bloqueio do plexo braquial não acrescentam 
qualidade à anestesia ou à analgesia. Esses volumes em excesso 
podem gerar morbidades ao paciente, chegando até a desfecho 
fatal. METODOLOGIA: Para o estudo, foram eleitos pacientes com 
idade de 18 a 60 anos, com estado físico I a III e que foram submeti-
dos à cirurgia de mão e antebraço sob anestesia do plexo braquial 
via supraclavicular. PROCEDIMENTOS PERIOPERATÓRIOS: Foi 
avaliada a amplitude diafragmática com auxílio da US. Utilizamos 
o volume inicial de 15 mL de ropivacaína 0,75%, e cada bloqueio 
instalado com sucesso indicava que o próximo paciente receberia 
1 mL a menos em sua anestesia. Quando havia falha, o bloqueio 
era complementado com bloqueio do plexo braquial via axilar, e o 
próximo paciente recebia 1 mL a mais em sua anestesia. O fim do 
estudo foi determinado quando acontecesse uma sucessão de 5 
falhas e 5 sucessos. RESULTADO: Os pacientes que receberam 15 e  
14 mL de AL foram liberados para o procedimento cirúrgico no mi-
nuto 10; os que receberam os volumes 10, 11, 12 e 13 mL, no minuto 
15. Já o paciente que recebeu 9 mL, no minuto 20. Dos 5 pacientes 
que receberam 8 mL, 4 foram liberados; e um recebeu no minuto 
15. Os 5 pacientes que receberam a infusão de 7 mL necessitaram 
de bloqueio do plexo braquial via axilar. Então ficou determinado 
que o volume de 8 mL é suficiente para anestesia cirúrgica. Apenas 
um apresentou redução de 84% na amplitude da movimentação do 
diafragma. Concluímos que é possível realizar bloqueio do plexo 
braquial via supraclavicular com qualidade anestésica, com 8 mL 
de ropivacaína 0,75%. Os riscos de efeitos adversos foram reduzi-
dos pelo pequeno volume de anestésico local e técnica utilizada. 
O tempo de latência, analgesia pós-operatória e satisfação do 
paciente foram semelhantes entre todos os pacientes do estudo.
Referência
O'Donnell BD, Iohom G. An estimation of the minimum effective anesthetic volume 
of 2% lidocaine in ultrasound-guided axillary brachial plexus block. Anesthesiology. 
2009;111(1):25–9. 

1159 – Bloqueio de fáscia ilíaca  
e PENG block, associados à sedação,  
como técnica anestésica para tratamento 
cirúrgico de fratura de fêmur
Autores: Gabriel Soares de Sousa, Márcio Matsumoto, Luana Carmélia de 
Lira Fernandes, *Vitor Zeponi Dal’Acqua, Claudia Marquez Simões, Pedro 
Paulo KimachiInstituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: Os bloqueios regionais podem ser utilizados para 
o tratamento da fratura de fêmur, otimizando a analgesia e a 
recuperação dos pacientes. A anestesia neuroaxial e o bloqueio 
do plexo lombar pela via posterior são as principais técnicas re-
gionais utilizadas, porém não são todos os pacientes que toleram 
as alterações hemodinâmicas resultantes dessas técnicas. Como 
alternativas, alguns outros bloqueios podem ser utilizados, entre 
eles o bloqueio da fáscia ilíaca suprainguinal e o recém-descrito 
PENG block. Neste caso, reporta-se a utilização da combinação 
dos bloqueios PENG e de fáscia ilíaca suprainguinal para obter um 
bloqueio anestésico efetivo para cirurgia de correção de fratura 
de fêmur em paciente idoso extremo e com história recente de 

distensão abdominal após uso de opioides. Por um lado, era de-
sejável evitar alterações hemodinâmicas importantes; por outro 
lado, o uso de opioides poderia relacionar-se a efeitos colaterais 
bem conhecidos. RELATO DE CASO: Paciente M.O.M.G., mulher, 
92 anos, apresentava como antecedentes HAS e disfunção dias-
tólica leve de ventrículo esquerdo. Foi admitida no hospital com 
fratura transtrocantérica do fêmur esquerdo, com programação 
de correção com haste femoral. Solicitou-se acompanhamento 
da equipe da dor e instalou-se PCA venoso, evoluindo com dis-
tensão abdominal e vômitos; por isso, a PCA foi suspensa. Sinais 
vitais de entrada em sala: PA 150/100 mmHg, FC 90 bpm, Sao2 
97%, ainda apresentando distensão abdominal e desorientação. 
Optou-se por sedação com 25 mcg de fentanila e propofol em 
TCI. Em seguida, foram realizados bloqueio de fáscia ilíaca su-
prainguinal à esquerda, com infusão de 20 mL de lidocaína 2% 
+ 4 mg de dexametasona, e PENG block à esquerda com infusão 
de 20 mL de ropivacaína 0,3% + 6 mg de dexametasona, ambos 
guiados por US. O tempo cirúrgico foi de 40 minutos. A paciente 
manteve-se estável hemodinamicamente, sem reação de dor ou 
despertar durante o procedimento. Durante o pós-operatório, 
a paciente deambulou no dia 1 e recebeu alta para enfermaria, 
onde permaneceu internada por mais 7 dias, sem queixas álgicas 
ou consumo de opioides. DISCUSSÃO: O caso relatado sugere 
a possibilidade de a associação do bloqueio da fáscia ilíaca 
suprainguinal ao PENG block promover anestesia cirúrgica e 
analgesia pós-operatórias satisfatórias para tratamento de fratura 
de fêmur. Portanto, mostra-se como uma alternativa interessante 
para pacientes que não suportam alterações hemodinâmicas 
importantes, levantando a necessidade de estudos maiores 
sobre o tema.
Referências
Girón-Arango L, Peng PWH , Chin KJ, Brull R, Perlas A. Pericapsular nerve group (PeNG) 
block for hip fracture. Reg Anesth Pain Med 2018;43(8):859-63.

Hebbard P, Ivanusic J, Sha S. Ultrasound-guided supra-inguinal fascia iliaca block: a 
cadaveric evaluation of a novel approach. Anaesthesia. 2011;66:300-5.

1169 – Anestesia multimodal associada a 
bloqueio do músculo quadrado lombar tipo 
2 guiado por USG para nefrectomia radical: 
relato de caso
Autores: Adriel Costa do Espírito Santo, Julize Akemi Müchel D`ouro, 
Mayara da Silva Ferreira, Danielle Bandeira Lima, Christiane Rodrigues 
da Silva, Thaís Arnold de Menezes

Instituição: Hospital Universitário Getúlio Vargas

INTRODUÇÃO: O bloqueio do músculo quadrado lombar (QLB) 
tem se mostrado efetivo como terapêutica adjuvante para os 
diversos tipos de cirurgia abdominal e de extremidades infe-
riores. Foi descrito em 2007 por Blanco, tendo sido difundido 
como adjuvante no manejo de dor no peri e pós-operatório de 
cirurgias abdominais associado à anestesia geral. RELATO DE 
CASO: A.N.N., sexo masculino, 67 anos, 110 kg, PS3, portador de 
hipertensão, diabetes melito tipo 2, sem alergias, deu entrada 
em centro cirúrgico para realização de nefrectomia parcial a E 
pela técnica aberta por incisão subcostal ipsilateral. Monitorizado 
de forma padrão, sendo, em seguida, sedado com midazolam 
(4 mg, IV) e fentanila (50 mcg, IV) e mantido em cateter de O2 
(2 L/min). O paciente foi colocado em decúbito lateral D com 
um coxim para melhor posicionamento. Após cuidados de as-
sepsia e antissepsia, utilizou-se um aparelho de USG de alta 
frequência do tipo linear onde foram identificados parâmetros 
musculares de sonoanatomia chegando ao MM quadrado lombar. 
Foram injetados 30 mL de levobupivacaína a 0,25% CVC sem 
intercorrências. Induziu-se anestesia geral com pré-oxigenação, 
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fentanila (200 mcg, IV), lidocaína (100 mg, IV), propofol (150 
mg, IV) e rocurônio (40 mg, IV), seguidos de IOT com TT nº 8 
sem intercorrências. Anestesia geral mantida com sevoflurano 
(CAM a 1,5%). O transoperatório ocorreu com boa estabilidade 
clínica e hemodinâmica, ausências de pico de elevação de PA 
ou FC e mantendo-se uma CAM de 1,5% do inalatório. A cirurgia 
durou 4,5 horas, sendo o paciente extubado e, em seguida, en-
caminhado para o CTI sem intercorrências e sem a necessidade 
de analgésicos de resgaste. No primeiro dia do pós-operatório, 
relatou “incômodo” abdominal leve com melhora ao uso de 
dipirona. Paciente recebeu alta no 3º DPO. DISCUSSÃO: A ne-
frectomia aberta é um tipo de cirurgia com grande poder álgico.  
A associação de drogas venosas em combinação com o bloqueio 
regional guiado por USG mostrou-se eficaz como alternativa à 
anestesia, melhorando tanto o peri como o pós-operatório dos 
pacientes submetidos a cirurgia abdominal. O uso isolado do 
bloqueio do QLB em anestesia não é recomendado, devendo 
ser utilizado como procedimento adicional para reduzir a neces-
sidade de anestésicos intraoperatórios, ou como componente 
de analgesia multimodal no pós-operatório. A abordagem do 
QL tipo II parece mais segura porque o AL é injetado em plano 
mais superficial e reduz o risco de lesões do plexo lombar e 
complicações intra-abdominais. Não há estudos que reportem 
complicações do bloqueio QL, mas cabe atentar para infecções, 
hematomas e lesões de órgãos nos sítios de punção.
Referências 
Blanco R, McDonell JG. Optimal point of injection: the quadratus lumborum type I 
and II blocks. 2014

Ueshima H, Otake H, Lin J. Ultrasound-guided quadratus lumborum block: an updated 
review of anatomy and techniques. BioMed Res Int. 2017;2017.

1180 – Anestesia peridural contínua para 
paciente portador de esclerose lateral 
amiotrófica
Autores: Issao Sado, 5Marco Antônio Dias Jogaib, Paulo Heiichi Sado, 
Nilo Vieira Souza, *Lorena Braga Barbosa Ribeiro, Plínio Almeida Pinheiro 
de Belém

Instituição: Hospital do Rim Goiânia

INTRODUÇÃO: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença 
fatal que provoca a degeneração dos neurônios motores superiores 
e inferiores; manifesta-se com fraqueza muscular, espasticidade, 
hiporreflexia, atrofias musculares, fasciculações e diminuição dos 
reflexos osteotendinosos. Inicia entre a quinta e sexta décadas de 
vida, tem caráter progressivo, e leva à morte em 3 a 4 anos após 
o início dos sintomas por comprometimento da musculatura 
respiratória. A causa de morte mais frequente nos doentes em 
suporte ventilatório é a infecção pulmonar. RELATO DO CASO: 
Homem, 59 anos, 70 kg, 1,66 m, portador de ELA, diagnóstico há 
4 anos, ex-tabagista, com proposta cirúrgica de ureterorrenoli-
totripsia devido à ureterolitíase proximal esquerda. Consciente 
e orientado, com quadro de tetraparesia flácida, disartria, dis-
fagia grave e insuficiência respiratória crônica em uso de BiPAP 
(do inglês bilevel positive pressure airway) contínuo sem O2, após 
pneumonia em tratamento. Em uso de edaravone, rivaroxabana 
(suspensa há 2 dias, TVP prévia) e moxifloxacino (D10). Exames 
pré-operatórios: TC com atelectasia bibasal e derrame pleural à 
esquerda. Realizada monitorização com PNI, oximetria e eletro-
cardiograma (ECG); puncionada veia periférica com cateter tipo 
jelco 20 em membro superior esquerdo. Optou-se por realizar o 
bloqueio peridural contínuo, sem sedação. Em decúbito lateral, foi 
feita assepsia com álcool 70%, foram colocados campos estéreis e 
realizado botão anestésico com lidocaína 2% para punção, única, 
com agulha Tuohy 16G, entre L1 e L2. Foi feita dose-teste com 
lidocaína 1% com vasoconstritor. Foi introduzido cateter e fixado. 

Foram realizados 10 mL de lidocaína 1% com vaso e posterior 
repique com mesma dose. O paciente dormiu e optou-se por 
acrescentar 1 L de O2 ao BiPAP (discreta queda na saturação). O 
procedimento durou 1 hora e decorreu sem intercorrências. Alta 
para sala de recuperação da anestesia (índice de Aldrete e Kroulik 
8), onde permaneceu por 4 horas em uso de BiPAP com O2 a 1 L.  
Alta hospitalar sem alteração do quadro clínico. DISCUSSÃO:  
principal causa de óbito em pacientes com ELA é a insuficiência 
respiratória. Uma intervenção sob anestesia geral com intuba-
ção nesse paciente com insuficiência ventilatória associada à 
infecção pulmonar aumenta o risco de não ser possível extubar 
ou desligar a ventilação, sobretudo se realizada com o uso de 
BNM. Utilizou-se BiPAP com O2, e não apresentou instabilidade 
hemodinâmica. O presente caso sugere que a anestesia epidural 
contínua, sem sedação, evitou a manipulação das vias aéreas e 
possíveis exacerbações agudas dos sintomas ventilatórios no 
período pós-operatório.
Referências
Suma M, Deepu D, Tony TC, Nandhakumar A. Anesthetic management of a patient 
with amyotrophic lateral sclerosis for transurethral resection of bladder tumor. Indian 
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1193 – Bloqueio do plano eretor da 
espinha para analgesia pós-operatória de 
dermolipectomia abdominal: relato de caso
Autores: *Rebecca Midory Marques Monteiro, Evellyn Dias Sanches Felicio, 
Natanael Pietroski dos Santos, Rodrigo Andrade Carmello, José Carlos 
Canga, Natalia Luma Gomes

Instituição: Faculdade de Medicina do ABC

INTRODUÇÃO: O ESPB tem sido utilizado para analgesia em cirur-
gias abdominais, porém o nível de inserção dos anestésicos varia. 
Relatamos um caso de ESPB em T7 para analgesia pós-operatória 
de dermolipectomia abdominal. CASO CLÍNICO: Paciente R.B.M., 
mulher, 44 anos, IMC 26,72 kg/m2, ASA II, antecedente cirúrgico 
de gastroplastia videolaparoscópica. Foi submetida a 5 horas de 
dermolipectomia. Realizada TIVA com propofol PFS e remifentanila 
guiado por BIS. Ao término do procedimento cirúrgico, com a 
paciente em DLD, em VM, foi realizado o ESPB bilateralmente, sob 
técnica asséptica, ao nível de T7-T8, guiada por US com probe linear 
de alta frequência e agulha Stimuplex A50. Com probe sobre o 
plano sagital, foi identificado o processo transverso de T7-T8. Após 
adequada inserção cefalocaudal da agulha, em plano, para atingir 
o processo transverso, procedeu-se à aspiração negativa seguida 
da injeção de 20 mL de ropivacaína 0,25% associada à lidocaína 
0,25% na fáscia do ESP. A hidrodissecção do ESP foi evidenciada 
pela imagem. Nas 24 horas seguintes, a paciente manteve-se sem 
dor (EVN 0/10) ou outras queixas, com uso de tramadol 100 mg IV 
8/8 horas, sem necessidade de medicação de resgate. Recebeu alta 
no primeiro dia PO sem queixas. DISCUSSÃO: A literatura sobre 
analgesia abdominal com ESPB é limitada. Em uma série casos, 
Navarro e colaboradores descreveram que o ESPB em níveis entre 
T7-T9 possibilitou dor pós-operatória EVN 0-2/11. Nessa série, a 
analgesia estendeu-se até 48 horas quando inserido cateter e 16 
horas sem sua inserção. A dermolipectomia abdominal relatada 
abordou dermátomos de T6-L3, sendo que o ESPB ao nível de 
T7 proporcionou analgesia adequada para o pós-operatório. Em 
estudo cadavérico, a dispersão de 20 mL de azul de metileno em T9 
não ultrapassou os ramos dorsais além de T12 (T5-T12) e foi ainda 
menor nos ramos ventrais (T8-T11), gânglios (T8-T10) e espaço 
epidural (T8-T9). Sendo assim, a analgesia no caso relatado com 
bloqueio no processo transverso de T7, 2 níveis acima do estudo 
cadavérico, reforça a hipótese de que o mecanismo de ação do 
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bloqueio do ESP vai além da sua dispersão pelos ramos dorsais 
e ventrais, uma vez que o esperado nesse caso seria dispersão 
apenas até ramos dorsais de T10. O bloqueio bilateral do ESP em 
T7 possibilitou analgesia satisfatória no pós-operatório de der-
molipectomia abdominal da paciente relatada; porém, estudos 
clínicos randomizados são necessários para determinar o melhor 
ponto de inserção dos anestésicos locais para o bloqueio ESP em 
cirurgias abdominais específicas.
Referências
Navarro J, Guzmán M, Moreno C, Chin KJ. Erector spinae plane block in abdominal 
surgery: case series. Indian J Anaesth. 2018;62(7):549-554. 
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ANESTESIA VENOSA

51 – Infusão contínua de remifentanila 
versus sufentanila durante anestesia venosa 
total: revisão sistemática de ensaios clínicos 
randomizados
Autores: *Rafael Pagliaro Naves, Igor Seror Cuiabano

Instituição: CET – Hospital de Câncer de Cuiabá

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Na anestesia venosa total (AVT), o 
propofol é frequentemente associado à remifentanila. Isso se deve 
ao seu potente sinergismo e também às propriedades farmaco-
cinéticas da remifentanila, com rápida meia-vida de equilíbrio 
e meia-vida sensível ao contexto, que permite fácil titulação e 
rápida recuperação. Contudo, a ausência de analgesia residual 
após o fim da sua infusão pode tornar o tratamento da dor aguda 
no pós-operatório mais difícil, além da remifentanil ser implicada 
em complicações, como tolerância aguda ou hiperalgesia, quando 
utilizada em altas doses e/ou por tempo prolongado. O objetivo 
desta revisão foi verificar se a sufentanila oferece melhor conforto 
no pós-operatório sem atrasar o despertar da anestesia. METO-
DOLOGIA: De acordo com o protocolo PRISMA, dois revisores 
independentes realizaram a busca eletrônica por títulos e resumos 
de evidências científicas nos bancos de dados PUBMED, CENTRAL 
e LILACS, com os descritores Remifentanila; Sufentanila e Propofol. 
Foram incluídos ensaios clínicos randomizados em humanos, 
publicados em inglês, português ou espanhol, que compararam a 
AVT com infusão contínua (IC) de remifentanila e sufentanila. Foram 
excluídos os estudos onde a sufentanila não foi administrada em 
IC ou quando inalatórios foram utilizados. Para os selecionados, 
foi feita a leitura completa dos artigos. O desfecho primário desta 
revisão sistemática foi comparar o tempo para despertar após a 
interrupção da infusão de propofol, e o secundário, a analgesia 
pós-operatória. RESULTADO: A busca resultou em 332 resumos, dos 
quais foram selecionados 4 estudos com 229 pacientes no total. 
Nenhum dos ensaios clínicos encontrou diferença significativa 
no tempo de despertar, e apenas dois estudos demonstraram 
redução do consumo de opioides no pós-operatório com a in-
fusão contínua de sufentanila durante a AVT. CONCLUSÃO: De 
acordo com esta revisão, a sufentanila não atrasou o tempo de 
despertar quando comparada à remifentanila, porém é necessário 
interromper a infusão cerca de 30 minutos antes da extubação. 
Quanto à analgesia pós-operatória, avaliada pelo consumo de 
opioides, mais estudos são necessários para avaliar o benefício 
da sufentanila em relação à remifentanila.

Autor Amostra
Tempo para  
despertar(min)

Consumo  
de opioides

Simoni e col. 2008

RBA

GS=30

GR=30

GS 10,7±5,8

GR 9,0±2,7 

p=0,14 Sem diferença

Redução no GS 
na RPA

P<0,0001

Lentschener e 
Col.2003

Acta Anaesthesiol 
Scand

GS=25

GR=25

GS 9.8±4,2

GR 8.6±3.8

P=0.28 Sem diferença

Sem diferença 
na RPA

p=0,1

Dijan e Col.2006

Clinical Thera-
peutics

GS=31

GR=29

GS 16(10-30)

GR 10(5-19)

P>0,05 Sem diferença

Redução no GS 
na RPA

p=0,016

Billota e Col.2007

Journal of Anaes-
thesiology

GS=29

GR=30

GS 13±6

GR 11±5

P>0,05 Sem diferença

Sem diferença

P não informado

GS: grupo sufentanil; GR: grupo remifentanil.
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84 – Urina de cor branca: um efeito adverso 
durante infusão de propofol 
Autores: Jorge Hamilton Soares Garcia, Adilson José Dal Mago, Gustavo 
Luchi Boos, Marcos Lazaro Loureiro, *Matheus Nilton Bernardi do Prado

Instituição: Hospital Governador Celso Ramos – Florianópolis

INTRODUÇÃO: Pelo seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico, 
o propofol é usado para anestesia e sedação em diversos proce-
dimentos. Efeitos adversos comuns relacionados ao propofol são 
dor durante injeção, cardiovasculares e metabólicos. Em relação à 
urina, o propofol pode causar alterações na sua coloração. Apre-
sentamos um caso de urina de aspecto branco-leitoso durante 
infusão de propofol. RELATO DE CASO: Paciente do sexo mascu-
lino, 23 anos, ASA III, 98 kg e 1,75 m, submetido a ressecção de 
macroadenoma hipofisário, com indicação de AVT por NVPO. 
Nega alergias, apresenta estigmas de acromegalia, sem outros 
preditores de VAD. Exame físico e laboratorial normais. Indução 
com remifentanila (0,2 mcg/kg/min), infusão alvo-controlada de 
propofol com alvo de 4 ng/mL e rocurônio (100 mg). Realizada 
IOT, monitorização invasiva e cateterização de veia profunda. 
Realizada sondagem vesical de demora, retirados 50 mL de urina 
de aspecto fisiológico. Após cerca de 3 horas de procedimento, 
notou-se urina de aspecto branco-leitoso. Enviada amostra para 
análise. Ao final do procedimento, houve redução gradual do 
alvo da infusão de propofol e, após 30 minutos, observou-se que 
a urina estava menos densa, com normalização 1 hora após ces-
sada a infusão. Eletrólitos e parâmetros gasométricos adequados 
durante todo o procedimento. Paciente foi aspirado e extubado 
sem intercorrências e encaminhado à UTI. O procedimento teve 
duração total de 510 minutos. Após o procedimento, analisamos o 
exame parcial de urina, que demonstrava aspecto turvo, pH de 5,0, 
proteína positiva e presença de muitos uratos amorfos. Paciente 
manteve-se estável durante todo o pós-operatório. DISCUSSÃO: 
Alterações na coloração urinária tem causas conhecidas, desde 
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patologias até uso de medicações. Urina branca relacionada ao 
propofol é um evento raro, porém descrito na literatura. Diagnósti-
cos diferenciais incluem piúria, aumento da excreção de cristais de 
fosfato e medicações. Fatores de risco para precipitação de acido 
úrico relacionado ao propofol são hiperuricemia prévia, baixo pH 
urinário, obesidade, sexo masculino e baixo débito urinário, sendo 
que a ocorrência desse fenômeno parece ser dose-dependente. 
Condições graves, como a síndrome da lise tumoral, devem ser 
aventadas. Baixa temperatura da sala cirúrgica, obesidade, urina 
ácida, sexo masculino, altas doses de infusão de propofol, ausência 
de sinais clínicos laboratoriais de infecção, aspecto urinário normal 
no início do procedimento e ausência de outras alterações meta-
bólicas e eletrolíticas, nos faz concluir que a causa mais provável 
tenha sido a precipitação de cristais de ácido úrico urinário, com 
normalização após o final da infusão e ausência de injúria renal 
durante a internação. 
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172 – Avaliação da clorpromazina e da 
risperidona na redução dos efeitos colaterais 
da dextrocetamina usada em pacientes 
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correção de fratura em membro inferior 
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A cetamina é uma droga consolidada 
na prática anestésica. Apesar das inúmeras vantagens do uso da 
cetamina, ela possui múltiplos efeitos indesejáveis. Dentre os 
efeitos psíquicos, são descritos: agitação, alucinações, delírios 
e alteração do humor. Estudos mencionam que o principal con-
tribuinte dos efeitos psicomiméticos da cetamina é o bloqueio 
do receptor N-metil-D-aspartato (NMDA). A clorpromazina e a 
risperidona agem bloqueando receptores dopaminérgicos D2 e 
serotonérgicos 5HT-3, podendo diminuir os efeitos psicomimé-
ticos da cetamina. O objetivo desse trabalho foi avaliar o uso da 
clorpromazina e da risperidona nos efeitos psicomiméticos da 
dextrocetamina utilizada em pacientes submetidos a tratamento 
cirúrgico para correção de fratura em membro inferior. METODO-
LOGIA: Pacientes foram randomizados por sorteio em 3 grupos: 
Grupo M (n = 13): midazolam (0,05 mg/kg, intravenoso), Grupo C 
(n = 13): clorpromazina (25 mg, intravenoso) e Grupo R (n = 12): 
risperidona (2 mg, via oral). Após 10 minutos, foi administrada 
uma dose de cetamina de 0,2 mg/kg e mantida uma infusão de 
cetamina de 5 mcg/kg/min até atingir dose de 1,2 mg/kg ou até 
término da cirurgia em todos os grupos. Foram avaliados a pre-
sença de nistagmo, diplopia e efeitos psicomiméticos, logo após 
desligada a infusão do fármaco e após 30 minutos do término, 
utilizando a escala Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC). 
Todas as análises foram realizadas utilizando IBM SPSS Statisti-
cs 25. Foi considerado o valor de p   < 0,05 qui-quadrado para 
dados nominais e teste de Kruskal-Wallis para dados ordinais. 
RESULTADO: Os grupos foram semelhantes quanto a idade, peso 
e tempo de cirurgia. A dose de cetamina e o tempo de infusão 
também foram semelhantes. Em relação a nistagmo/diplopia, o 
uso da clorpromazina apresentou frequência abaixo do esperado, 
conferindo proteção (p = 0,008). Os parâmetros desorientação e 
alucinação após 30 minutos da infusão contínua da cetamina não 

apresentaram diferenças entre os grupos (p = 0,28). Em relação 
à avaliação das cinco dimensões de características essenciais do 
delírio pela aplicação da escala Nu-DESC, não houve diferença ao 
término da infusão contínua de cetamina nos três grupos. Após 30 
minutos, o grupo da clorpromazina apresentou menores índices 
da avaliação do Nu-DESC em relação aos grupos midazolam e 
risperidona (p = 0,02). CONCLUSÃO: O presente estudo no modelo 
e nas condições utilizadas demostrou que o uso de antipsicóticos, 
como a clorpromazina, pode atuar na atenuação de alguns dos 
efeitos colaterais da cetamina. Outros estudos mais amplos são 
necessários para maior confirmação da risperidona. 
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INTRODUÇÃO: As estenoses subglóticas congênitas de traqueia 
(ESCT) têm uma prevalência média de 12% e podem impactar 
negativamente a vida de crianças e adolescentes. A escolha das 
técnicas cirúrgica e anestésica devem ser discutidas para melhores 
resultados pós-operatórios. RELATO DE CASO: D.F.G., sexo masculi-
no, 13 anos, portador de ESCT e hipomobilidade de pregas vocais, 
submeteu-se a traqueoscopia e traqueoplastia com enxerto de 
cartilagem costal. HPP: apresentou estridor laríngeo com 1 ano 
de vida, seguido de múltiplas internações em CTI por asma grave 
e traqueostomia aos 9 anos. Admitido na sala cirúrgica em ar am-
biente, sem AVP, sendo monitorizado com ECG (DII e V5), oxímetro 
e PNI. Optou-se por indução inalatória com sevoflurano 4 a 8% via 
traqueostomia. Puncionado AVP 20 G e iniciada traqueoscopia 
pré-operatória. Após a realização do exame e constatação pela 
equipe cirúrgica de condições adequadas para traqueoplastia, 
foram iniciadas infusão de remifentanila (0,05 a 0,4 mcg/kg/min) 
e alvo-controlada de propofol com concentração-alvo de 3,5 mcg/
mL, além de cisatracúrio (0,10 mg/kg) e suspensão do sevoflurano 
inalatório. O procedimento durou cerca de 5 horas, sem intercor-
rências. Ao final, ainda traqueostomizado, optou-se por acordar 
o paciente na sala de cirurgia e encaminhá-lo ao CTI pediátrico. 
DISCUSSÃO: A anestesia venosa total (AVT) e os sistemas de infusão 
alvo-controlados são estratégias úteis em pediatria, especialmente 
quando é prevista a conexão e desconexão do paciente do sistema 
de administração de anestésicos inalatórios. O propofol tem sido 
o hipnótico de escolha para as AVTs em crianças por apresentar 
menor incidência de NVPO e de delirium ao despertar se comparado 
às anestesias inalatórias. Tendo em vista maior tamanho e volume 
de distribuição do compartimento central da criança, as taxas 
de indução e de infusão iniciais são mais altas se comparadas às 
doses de adultos. Dentre os opioides disponíveis, a remifentanila 
é o que apresenta as características farmacocinéticas ideais para 
AVT, tendo em vista o seu rápido início de ação e pequeno volume 
de distribuição, além de ser um excelente adjuvante ao propofol.  
A monitorização com o BIS é uma ferramenta essencial para ava-
liação, em tempo real, dos efeitos dos anestésicos administrados, 
além de conferir maior segurança no que tange à consciência 
per-operatória, especialmente nas AVTs. 
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BLOQUEIO  
NEUROMUSCULAR

234 – Particularidades do uso de bloqueio 
neuromuscular durante a anestesia
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Dante Oliveira de Assis, Kairone Bezerra Costa, Crisleide Rodrigues da Silva
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Os bloqueadores neuromusculares 
são comumente usados em procedimentos anestésicos devido 
à sua ação indutora de relaxamento profundo das fibras mus-
culares, facilitando a execução do procedimento. O mecanismo 
de ação se baseia no bloqueio da transmissão na junção neuro-
muscular, ligando-se ao receptor pós-sináptico de acetilcolina. 
A escolha para realização do bloqueio neuromuscular depende 
das condições do paciente e do procedimento que será realizado. 
O objetivo deste relato é apresentar uma revisão sistemática 
acerca das principais indicações e características para uso de 
bloqueadores neuromusculares durante a anestesia. METODO-
LOGIA: Foi realizada uma revisão sistemática por meio da busca 
pelas diretrizes do Ministério da Saúde e Conselho Federal de 
Medicina, e nas bases Scielo®, Pubmed®, UptoDate® sobre os prin-
cipais procedimentos e particularidades relacionados ao uso de 
bloqueador neuromuscular durante o ato anestésico, tendo como 
critérios de inclusão artigos gratuitos e disponíveis na língua 
inglesa ou portuguesa. RESULTADO: A principal indicação para 
o uso do bloqueador neuromuscular consiste no procedimento 
de intubação intratraqueal, dado que a paralisia muscular é 
extremamente importante para atingir as condições necessárias 
para que ocorra a intubação, além da sua capacidade de reduzir 
a ocorrência de lesão de cordas vocais e injúria às vias aéreas, 
tendo como representante mais utilizado a succinilcolina, devi-
do à sua segurança e eficácia. Não menos importante, o uso de 
bloqueadores neuromusculares após a fase de indução na anes-
tesia geral também é vantajoso para melhorar as condições de 
procedimentos cirúrgicos torácicos, abdominais e laparoscópicos, 
dada sua capacidade de reduzir o movimento e a respiração do 
paciente, além da inibição da tosse, que é prejudicial à ventilação 
mecânica. CONCLUSÃO: O relaxamento muscular é uma parte 
comum na rotina da anestesia e tem benefícios importantes, 
no entanto a indicação de bloqueadores neuromusculares deve 
ser individualizada ao paciente dependendo do processo a ser 
realizado, tendo vantagens na intubação e esquemas cirúrgicos 
específicos. Caso o anestesiologista opte pelo uso dessa classe, é 
necessário o monitoramento neuromuscular para evitar eventos 
adversos pós-procedimento. 
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INTRODUÇÃO: A miastenia gravis (MG) é uma doença autoimune da 
junção neuromuscular que causa diminuição do número de recep-
tores pós-sinápticos da acetilcolina na placa motora. A prevalência 
na população geral é 1/20.000, sendo mais comum em mulheres. O 
portador da MG manifesta fraqueza muscular, e o diagnóstico, além 
da história clínica, baseia-se na eletromiografia e na detecção de 
anticorpos contra receptores colinérgicos. Embora o papel do timo 
na patogênese da MG ainda seja incerto, a presença de hiperplasia e 
timoma são frequentes, e o tratamento inclui a timectomia. Os bloque-
adores neuromusculares (BNMs) em pacientes com MG apresentam 
comportamento anômalo, com intensificação do efeito e duração 
prolongada. O sugamadex é uma opção segura para reverter de forma 
imediata esses efeitos. RELATO DE CASO: Paciente de sexo feminino, 
60 anos, apresentou-se para cirurgia de timectomia e linfadenectomia 
mediastinal via robótica. Diagnosticada com MG, apresentando anti-
corpo antirreceptor de acetilcolina positivo e sintomas como disfagia 
e dispneia. Evidenciada massa mediastinal compatível com timoma 
em TC de tórax. Em uso de piridostigmina e prednisona. Submetida a 
anestesia geral venosa, indução com midazolam, sufentanila, propofol 
e rocurônio. Intubação orotraqueal com tubo Carlens 35 E e ventila-
ção controlada a pressão. Monitorizada com ECG, PIA, SpO2, EtCO2, 
BIS e TOF. Manutenção anestésica com infusão alvo-controlada de 
remifentanila, propofol e rocurônio e feita administração venosa de 
antibioticoterapia e sintomáticos. Por fim, administrado sugamadex 
após cerca de 50 minutos de interrupção da infusão do BNM. Extubada 
minutos após e mantida em ventilação espontânea sob cateter nasal 
com oxigênio. Encaminhada ao CTI eupneica e alta da unidade após 
48 horas, sem intercorrências. DISCUSSÃO: Algumas cirurgias exigem 
relaxamento absoluto, como as robóticas, e demandam infusão contí-
nua de BNM, o que pode ser arriscado para portadores de MG. O uso 
de BNM nesses pacientes é desafiador por apresentarem sensibilidade 
alterada ao bloqueio, fraqueza muscular preexistente e uso rotineiro 
de inibidores de colinesterase. Deve-se priorizar o uso de fármacos 
sem metabólitos ativos ou que possam ter sua ação revertida com 
eficácia, para haver uma redução do risco de complicações respira-
tórias. A reversão da ação do rocurônio com sugamadex é segura e 
indicada para pacientes com MG. Após a injeção do sugamadex, ele 
imediatamente se liga e encapsula o rocurônio disponível desde o 
compartimento periférico, como a junção neuromuscular, até o com-
partimento central. Assim, a função muscular é restaurada de forma 
rápida e confiável no pós-operatório desses pacientes. 
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996 – Uso do sugamadex para reverter 
bloqueio residual após uso contínuo de 
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INTRODUÇÃO: O sugamadex reverte efetivamente e rapidamente 
o bloqueio neuromuscular (BNM) profundo com registros de 2 a 3 
minutos. É um agente reversor superseletivo do BNM induzido pelo 
rocurônio. Tradicionalmente, a reversão era feita com neostigmina 
associada a atropina, que apresentavam inúmeros efeitos colaterais, 
dentre eles arritmias, náuseas e vômitos, além de reversão do BNM 
mais lento. SÉRIE DE CASOS: Quatro pacientes do sexo masculino, 
de 60, 65, 56 e 70 anos, foram submetidos à cirurgia de prostata-
vesiculectomia robótica entre os meses de outubro 2018 a janeiro 
2019. Três pacientes classificados como ASA II e um paciente como 
ASA III. Monitorizados com ECG, SpO2, EtCO2, TOF, BIS, termômetro 
esofágico, PNI. Foram submetidos a anestesia geral venosa total. 
Indução realizada com midazolam, fentanila, propofol e rocurônio 
em bolus. Manutenção realizada com propofol, remifentanila em 
infusão alvo-controlada e rocurônio em infusão contínua. Analgesia 
realizada com metadona. Em todos os casos, a infusão de rocurônio 
coincidiu com retirada do robô do campo cirúrgico (+− 40 minutos 
antes do fim da cirurgia). Foi realizada monitorização da junção 
neuromuscular com a sequência de 4 estímulos (TOF Watch SX).  
O TOF apresentava relação T4-T1 de 2. Foi administrado sugamadex 
na dose de 4 mg/kg. O tempo para obter TOF > 90% foi de 2 minutos 
16 segundos, 1 minuto 34 segundos, 2 minutos 20 segundos,1 minuto 
20 segundos. Em seguida, pacientes extubados sem intercorrências 
e encaminhados para a sala de recuperação pós-anestésica. DISCUS-
SÃO: Na cirurgia robótica, é necessário que os pacientes estejam 
totalmente imobilizados até que o robô seja desencaixado, uma 
vez que os instrumentos cirúrgicos estão rigidamente ligados ao 
paciente, podendo causar lesões graves com possíveis movimentos. 
Diante disso, o uso de bloqueadores neuromusculares em infusão 
contínua são fundamentais, além da monitorização da placa moto-
ra. O emprego da monitorização do relaxamento muscular agrega 
segurança à cirurgia robótica. Não é incomum, portanto, a presença 
de bloqueio residual ao final dessas cirurgias. Sugamadex tem sido 
considerado seguro e eficaz na reversão do bloqueio residual. Nessa 
série de casos, houve reversão completa do bloqueio neuromuscular 
residual induzido por uso contínuo do bloqueador neuromuscular. 
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BLOQUEIOS DE NERVOS 
PERIFÉRICOS

75 – Bloqueio do quadrado lombar como 
opção analgésica em retossigmoidectomia 
videolaparoscópica
Autores: Ana Luiza Pinho, Magno Ferreira Oliveira, *Mariana Saldanha 
Galvão Simões, Sylvio Valença de Lemos Neto

Instituição: Instituto Nacional de Câncer 

INTRODUÇÃO: A videolaparoscopia contribui com técnicas cirúr-
gicas mais precisas, rápida recuperação do paciente e diminuição 
do tempo de internação. Nesse sentido, o bloqueio do quadrado 
lombar (BQL) surge como opção mais segura, reduzindo o consumo 
de opioides com analgesia eficaz da parede abdominal e vísceras 
constituindo alternativa na presença de contraindicação aos blo-
queios de neuroeixo. O músculo quadrado lombar localiza-se na 
região dorsal com origem na crista ilíaca, ligamento iliolombar 
e inserção na 12° costela e nos processos transversos de L1-L4.  
O BQL consiste na deposição de anestésico local (AL) adjacente ao 

músculo quadrado lombar com o objetivo de anestesiar os nervos 
toracolombares. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 71 
anos, 58 kg, IMC 22,7 kg/m2, hipertensa, P2, submetida a ressec-
ção anterior de reto videolaparoscópica por adenocarcinoma de 
retossigmoide sob anestesia geral combinada. Pré-induzida com 
dexmedetomidina e lidocaína em infusão contínua nas doses de 
1 mcg/kg/h por 10 minutos e 0,5 mg/kg/h, respectivamente, e in-
dução venosa com midazolam (4 mg), lidocaína (100 mg), esmolol 
(30 mg), propofol (120 mg) e rocurônio (70 mg). Manutenção da 
anestesia realizada com sevoflurano 1,5% e infusões contínuas de 
dexmedetomidina (0,3 mcg/kg/h) e lidocaína (0,2 mg/kg/h). Para 
analgesia pós-operatória foi executado BQL tipo I à esquerda e 
tipo II à direita guiado por USG com injeção de ropivacaína 0,5% 20 
mL de cada lado, sem intercorrências e administração de dipirona  
(2 g, IV). A paciente foi observada na SRPA sem necessidade de 
resgate analgésico. Evoluiu com deambulação precoce, sem queixas 
de náuseas, vômitos ou dor com uso regular de dipirona (2 g, IV, 
de 4/4 horas) até o 5° dia de pós-operatório, dispensando uso de 
opioides. DISCUSSÃO: Em 2007, Blanco descreveu o BQL guiado 
por USG, que atinge os mesmos nervos envolvidos no bloqueio do 
plano transverso abdominal, além de algumas inervações viscerais 
devido à maior proximidade com o neuroeixo e o tronco simpático 
através da propagação do anestésico para o espaço paravertebral. 
Atualmente são descritos 4 tipos de bloqueio (BQL1-lateral, BQL-
2-posterior, BQL3-transmuscular e BQL4-intramuscular). O BQL1 
consiste na deposição de AL profundo à aponeurose do músculo 
transverso do abdome, já o BQL2 consiste na deposição de AL 
posteriormente ao músculo, sendo a via de preferência graças 
à disseminação mais previsível de AL no espaço paravertebral, 
melhores perfil de segurança e resolução à USG devido ao ponto 
mais superficial da injeção. Nesse caso, o uso do BQL resulta em um 
efeito analgésico prolongado com eficaz redução do consumo de 
opioides, podendo contribuir com melhores resultados. 
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Elsharkawy H, El-Boghdadly K, Barrington M. Quadratus Lumborum Block anatomical 
concepts, mechanisms and techniques. Anesthesiology. 2019;130(2):322-35. 

Sá M, Cardoso JM, Reis, H, Esteves M, Sampaio J, Gouveia I, et al. Bloqueio do quadrado 
lombar: estamos cientes de seus efeitos colaterais? Relato de dois casos. Rev Bras 
Anestesiol. 2018;68(4):396-9.

156 – Bloqueio do grupo de nervos 
pericapsulares PENG para analgesia em 
fratura do quadril de pacientes idosos:  
série de casos 
Autores: *Sammylle Gomes de Castro, Paulo Arthur Mendonça Bruno, 
Danielle Maia Holanda Dumaresq, Manoel Claudio Azevedo Patrocinio, 
Melina Cristino de Menezes Frota, Camila Gomes Silveira

Instituição: Instituto Dr. José Frota

INTRODUÇÃO: Fraturas de quadril implicam elevada morbimortali-
dade na população idosa. Técnicas regionais de analgesia facilitam 
a mobilização do paciente, reduzem o consumo de opioides e seus 
efeitos adversos. Estudo anatômico recente mostrou que a região 
anterior da cápsula articular do quadril é inervada pelos ramos 
capsulares dos nervos femoral (NF), obturador (NO) e obturador 
acessório (NOA). Bloqueios regionais já consagrados (fáscia ilíaca 
– FIB – e do nervo femoral – NFB) parecem não alcançar os ramos 
capsulares, promovendo analgesia moderada. O PENG guiado 
por ultrassonografia mostra-se, então, como nova alternativa para 
analgesia, já que parece bloquear tais ramos. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: 
Descrevemos uma série de 6 pacientes idosos, com idades entre 
68 a 93 anos (média de 81,8), sendo 5 do sexo feminino (83,3%) e 
1 do masculino (16,7%), submetidos a cirurgias para correção de 
fraturas de fêmur. Foi realizado bloqueio PENG guiado por ultrassom 
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(transdutor convexo de baixa frequência, Venue GE), utilizando 
solução de ropivacaína 0,5% associada a lidocaína 1% em um total 
de 25 mL. Após 15 minutos, os pacientes foram posicionados para 
realização de raquianestesia utilizando bupivacaína isobárica sem 
nenhum adjuvante. A escala visual da dor (EVA) foi observada antes 
do bloqueio – sendo 5 (menor) e 10 (maior) – e 15 minutos após – 
sendo 0 (menor valor) e 4 (maior valor). Foi realizado teste estatístico 
não paramétrico Wilcoxon: EVA-pré (percentil 50: 9, P25: 5, P75: 10); 
EVA-pós (percentil 50: 0, P25: 0, P75: 3,25); p = 0,027. Nas primeiras 
24 horas de pós-operatório, nenhum paciente demandou opioide. 
DISCUSSÃO: Anestesia regional vem sendo amplamente utilizada 
no perioperatório de cirurgias do quadril. Estudo anatômico recente 
demonstrou que ramos capsulares do NF se aprofundam entre o 
músculo psoas e seu tendão entre a espinha ilíaca anteroinferior 
(EIAI) e a eminência iliopúbica (EIP); o NOA segue medialmente ao 
músculo psoas e se aprofunda próximo à EIP. Esses ramos são os 
alvos no bloqueio PENG. Acredita-se que, devido a proximidade 
com o plano subpectíneo, o PENG também possa bloquear fibras 
do NO melhorando a analgesia. A redução média da dor dinâmica 
(com a movimentação) observada em nossa série de casos obser-
vando EVA ao sentar, antes e após PENG, foi de 6,83 pontos. Séries 
de casos sabidamente apresentam limitações metodológicas, mas 
constituem relatos importantes para elaborar hipóteses. O bloqueio 
PENG parece ser uma alternativa viável e eficaz aos já consagrados 
bloqueios regionais, sendo necessário mais estudos. 
Referências 
Girón-Arango L, Peng PWH, Chin KJ, Brull R, Perlas A. Pericapsular Nerve Group (PENG) 
block for hip fracture. Reg Anesth Pain Med. 2018;43(8):859–63. 

Short AJ, Barnett JJG, Gofeld M, Baig E, Lam K, Agur AMR, et al. Anatomic study of 
innervation of the anterior hip capsule: implication for image-guided intervention. 
Reg Anesth Pain Med. 2018;43(2):186–92.

310 – A utilização do TAP block guiado por 
ultrassonografia como método anestésico 
alternativo à anestesia geral na troca de 
cateter de Tenckhoff
Autores: Pâmela de Almeida Cambrais, Daniel da Escóssia Melo Sousa, 
Flávio Willamis Ferreira Melo Junior, *Eduardo Silva de Assis Brasil, João 
Manoel da Silva Junior

Instituição: IAMSPE

O cateter de Tenckhoff, um cateter de diálise peritoneal usado no tra-
tamento da doença renal terminal, permanece como o padrão-ouro 
para o acesso peritoneal em paciente dialítico. Como a insuficiência 
renal geralmente é acompanhada de diversas comorbidades, os 
pacientes que requerem esse tipo de intervenção frequentemente 
apresentam os riscos reslacionados à anestesia geral aumentados. 
Assim, técnicas alternativas de anestesia têm sido exploradas pelos 
anestesiologistas. A utilização de bloqueios periféricos como método 
anestésico para pacientes que apresentam riscos com a anestesia 
geral vem crescendo, entre eles, o TAP block, bloqueio do plano 
transverso abdominal anterior bilateral guiado por ultrassonografia, 
parece ser um método simples e seguro para inserir e remover o 
cateter de Tenckhoff. Relatamos o caso da paciente M.S.M., 37 anos, 
sexo feminino, com doença renal crônica em diálise peritoneal desde 
2016, portadora de anemia falciforme, HAS há 17 anos e hipoteroi-
dismo há 5 anos, internou de forma eletiva para realizar troca do 
cateter de Tenckhoff. Paciente apresentava uma hemoglobina de 
4,8 g/dL no momento da internação; foi realizada transfusão de 4 
bolsas de sangue para o preparo pré-operatório, atingindo uma 
hemoglobina de 9,6 g/dL. Na avaliação pré-anestésica, levando em 
conta o procedimento proposto e a avaliação clínica da paciente 
e suas comorbidades, optou-se por realizar uma associação de 
bloqueio periférico com sedação. O bloqueio escolhido foi o TAP 
block guiado por ultrassonografia. O anestésico escolhido foi a 

ropivacaína 0,375% – foi realizado a infusão de 20 mL da solução 
em cada lado. A sedação foi realizada com 5 mg de midazolam. 
Paciente permaneceu monitorizada e com cateter de O2 nasal 
durante todo o procedimento. A cirurgia não teve intercorrências, 
e a paciente permaneceu hemodinamicamente estável e sem dor 
no pós-operatório. Esse relato corrobora alguns estudos recentes, 
demonstrando a utilização do TAP block como uma possíbilidade 
alternativa à anestesia geral para troca do cateter de Tenckhoff, 
principalmente em pacientes com diversas comorbidades.
Referências
Hecquet E, Bonamy C, Levesque C, Béchade C, Ficheux M, Lobbedez T. Pose du 
cathéter de dialyse péritonéale sous anesthésie locorégionale: étude de faisabilité. 
Nephrol Ther. 2015;11(3):164-8.

Henshaw DS, Baker ML, Weller RS, Reynolds JW, Jaffe JD. Transversus abdominis 
plane block as the primary anesthetic for peritoneal dialysis catheter surgery. J Clin 
Anesth. 2016;31:182-8.

397 – PECS II para cirurgia de mama:  
análise retrospectiva de série de casos
Autores: Jorge Hamilton Soares Garcia, Pablo Escovedo Helayel, *Marina 
Constante Dutra, Sara Marina Gabirro da Silva Teixeira do Amaral, Diogo 
Bruggemann da Conceição

Instituição: Hospital Governador Celso Ramos

INTRODUÇÃO: A cirurgia oncológica de mama, principalmente 
envolvendo reconstrução com retalhos musculares ou próteses 
retromusculares, está associada a dor aguda pós-operatória intensa 
e necessita de uma abordagem analgésica multimodal. O uso de 
técnicas de anestesia regional como parte dessa abordagem tem-se 
tornado cada vez mais comum. METODOLOGIA: Foi realizado um 
estudo retrospectivo, descritivo e analítico em pacientes atendidas 
entre 01/01/2015 a 10/10/2018, submetidas ao bloqueio PECS II 
para cirurgia de mama associada a anestesia geral, em um hospital 
terciário na cidade de Florianópolis. Todos os dados foram coletados 
retrospectivamente pela análise de prontuários. O projeto foi apro-
vado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Instituição. RESULTADO: 
Foram analisados retrospectivamente prontuários de 85 pacientes 
submetidas ao bloqueio PECS II para cirurgia de mama, no período 
compreendido entre janeiro de 2015 e outubro de 2018 em um 
serviço privado de saúde. O procedimento cirúrgico realizado nas 
pacientes foi mastectomia total, unilateral em 17 pacientes (20%), 
bilateral em 68 pacientes (80%), sendo que, em 24 casos (28%), houve 
esvaziamento axilar. Todas as pacientes foram submetidas a recons-
trução mamária; em 30 (35%), foi realizado retalho muscular e, em 
55 (65%), tratadas com prótese de silicone. No total, foram realizados 
153 bloqueios PECS II em 85 pacientes, sendo que 68 foram bilaterais 
e 17 unilaterais. O anestésico local de escolha foi sempre ropivacaína 
nas concentrações de 0,33 a 0,5%, no volume de 30 mL de cada lado 
quando indicado. Todas as 85 pacientes foram submetidas a anestesia 
geral venosa total. A maioria das pacientes (60 a 70%) não precisou 
de analgesia de resgate com opioide durante toda a internação. 
Suplementação com tramadol foi utilizada: 1 dose (50 mg) em 12% 
e 2 doses (100 mg) em apenas 1 paciente. Necessidade de morfina 
(3 a 6 mg) em 10% e de metadona (4 a 6 mg) em 5%. Neste estudo, 
153 PECS II foram realizados em 85 pacientes ao longo de 3 anos, sem 
que nenhuma complicação tenha ocorrido. CONCLUSÃO: Apesar das 
limitações do estudo, o PECS II parece ser uma técnica com elevado 
sucesso analgésico e segura. Necessitando logicamente de estudos 
mais bem delineados para validar as atuais evidências sobre essa 
técnica sem poder analítico. No entanto, os dados observados são 
compatíveis com os que estão disponíveis na literatura.
Referências
Blanco R. The ‘Pecs block’: a novel technique for providing analgesia after breast 
surgery. Anesthesia 2011; 66(9): 847–8.

Blanco R, Fajardo M, Maldonado TP. Ultrasound description of PecS II (modified PecS 
I) a novel approach to breast surgery. Rev Esp Anestesiol Reonim. 2012;59(9):470–5.

148     BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY | REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA



398 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
para orquidopexia bilateral em pediatria: 
série de casos
Autores: Pablo Escovedo Helayel, Marcelo Souza Cruz, Jorge Hamilton 
Soares Garcia, *Marina Constante Dutra, Cristina Bertol Barbosa, Valeria 
Viviana Blanco

Instituição: Hospital Governador Celso Ramos

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: A alta ambulatorial após procedi-
mentos anestésico-cirúrgicos eletivos de baixa complexidade já 
é uma prática rotineira em pediatria. Apesar de seus benefícios 
já bem estabelecidos, ela exige um bom controle da dor com 
o mínimo de efeitos colaterais. O bloqueio do plano eretor da 
espinha (ESP) guiado por USG tem-se mostrado efetivo na anal-
gesia pós-operatória1. O presente estudo teve como objetivo 
avaliar a dor pós-operatória imediata após o bloqueio ESP, em 
cirurgias de orquidopexia bilateral. MATERIAL E MÉTODO: Este 
estudo foi uma série de casos de pacientes pediátricos em que 
foi realizado bloqueio ESP com ropivacaína 0,2% no volume de 
0,5 mL/kg de peso corporal em apófise de L2, entre outubro e 
dezembro de 2018. Anestesia geral padronizada, com fentanila 
(3 mcg/kg), propofol (3 mg/kg) e atracúrio (0,3 mg/kg), mantida 
com sevoflurano e foi administrado IV dexametasona, dipirona e 
ondansetrona nas doses de 0,15; 30 e 0,16 mg/kg respectivamente. 
Após a indução anestésica, foi realizado o ESP, guiado por USG, 
bilateralmente. Como resgate de analgesia pós-operatória, foi 
deixado tramadol (1 mg/kg). A intensidade da dor foi avaliada 
por meio da escala de dor FLACC (traduzindo para o português: 
face, pernas, atividade, choro, consolabilidade), em 2 momentos, 
na SRPA e 2 horas após o procedimento, assim como anotado a 
necessidade de analgesia de resgate. A injeção do anestésico 
local e sua dispersão no plano fascial foram acompanhados sob 
visualização direta e dinâmica com auxílio da USG. RESULTADO: 
Um total de 8 pacientes entraram no estudo com média de idade 
de 4,5 (2 a 7) anos, 7 ASA I e 1 ASA II, duração média da cirurgia 
de 128,75 (100 a 170) minutos, pesando em média 21 kg (12 a 
32 kg), concentração média de sevoflurano foi de 0,74 CAM va-
riando de 0,6 a 1,05. Sendo que 12,5% dos pacientes necessitou 
de complementação de fentanila no transoperatório em média 
1,19 mcg/kg. A dispersão do Al foi de 9,9 variando de 8 a 13 
níveis A média de pontuação na escala FLACC foi em média de 
0,89, variando de 0 a 3, sendo que, 2 horas após a cirurgia, 12,5% 
dos pacientes classificaram a escala como 1 ponto. CONCLUSÃO:  
O bloqueio eretor da espinha se mostrou satisfatório para a anal-
gesia e o transoperatório de crianças submetidas a orquidopexia 
bilateral nesta série de casos, porém mais estudos com maiores 
níveis de evidência são necessários.
Referência 
1. Aksu C, Gürkan Y. Ultrasound guided erector spinae block for postoperative 
analgesia in paediatric nephrectomy surgeries. J Clin Anesth. 2018;45:35-6. 

521 – Experiência inicial da implantação 
do serviço da unidade de dor aguda em um 
hospital de trauma: bloqueio analgésico
Autores: Danielle Maia Holanda Dumaresq, Glauco Kleming Florêncio 
da Cunha, Samantha Ottoni Adolphsson Zidan, *Camila Gomes Silveira, 
Melina Cristino de Menezes Frota, Manoel Claudio Azevedo Patrocinio

Instituição: Instituto Doutor José Frota

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A dor é uma experiência angustiante 
para qualquer doente. O tratamento eficaz da dor reduz riscos de 
complicações, facilita a reabilitação e melhora a qualidade de vida 
dos pacientes. Para o adequado tratamento da dor aguda, a exis-

tência de uma organização apropriada promove reconhecimento 
precoce da dor, com tratamento eficaz e seguro. A unidade de dor 
aguda (UDA) deve avaliar o doente e definir a estratégia analgé-
sica individual, com a elaboração e implementação de um plano 
terapêutico multimodal. A UDA foi implementada num hospital 
de trauma em Fortaleza em março de 2019, inicialmente em 2 
enfermarias desse hospital, com o objetivo de manejo da dor 
nos pacientes refratários ao uso medicação enteral e parenteral. 
A dor era avaliada por escala visual analógica (EVA) e classificada 
como dor intensa um EVA de 7 a 10. MÉTODO: Os dados deste 
trabalho são referentes aos meses de março a julho de 2019. 
Foram selecionados os pacientes que apresentaram fraturas por 
trauma, que estavam em uso de medicação enteral e parenteral 
otimizada e não apresentavam melhora do quadro álgico, com 
EVA 7-10. Era realizada analgesia perineural com implantação 
de cateter guiado por ultrassonografia. Foram realizados 42 blo-
queios analgésicos com implantação de cateter para repique 
diário de medicação (ropivacaína, levobupvacaína). RESULTADO: 
Foram realizados 42 bloqueios, sendo 28 bloqueios de fáscia 
ilíaca, 7 bloqueios PENG, 2 bloqueios de canal dos adutores, 2 
bloqueios poplíteos, 1 bloqueio interescalênico e 2 bloqueios do 
eretor da espinha. As doses variavam de ropivacaína 0,5 a 0,3% 
e levobupivacaína 0,2 a 0,3%. Todos os pacientes apresentaram 
alguma melhora álgica, sendo 8 pacientes evoluindo sem dor  
(EVA 0), 22 pacientes evoluindo com dor leve (EVA 1-3) e 12 pacien-
tes evoluindo com dor moderada (EVA 4-6). Houve intercorrência 
com 2 cateteres, que foram deslocados e, posteriormente, respo-
sicionados. CONCLUSÃO: Devemos reconhecer a importância das 
UDAs como unidades funcionais capazes de assegurar cuidados 
e melhora de qualidade de vida para os pacientes.
Referência 
Sinatra R. Causes and consequences of inadequate management of acute pain. Pain 
Med. 2010;11(12):1859–71.

642 – Bloqueio periférico de nervos isquiático 
e obturatório combinado com bloqueio de 
fáscia ilíaca para amputação transfemoral
Autores: Pedro Ferro Lima Menezes, César Antonio Tavares da Rocha, Lia 
Mayumi Kubota Kamada, Thaís Fonseca Chagas, *Nathalia Cezar Schueller, 
João Manoel da Silva Junior

Instituição: IAMSPE

INTRODUÇÃO: Pacientes submetidos a amputações de membros 
comumente apresentam múltiplas comorbidades, incluindo diabe-
tes, vasculopatias e história de tabagismo, sendo mais vulneráveis 
a complicações. Nesse âmbito, a prática de bloqueios de nervos 
periféricos se apresenta como uma alternativa anestésica adequada 
para tais pacientes, com mínimas alterações hemodinâmicas quando 
comparadas às repercussões associadas a anestesia geral e bloqueio 
de neuroeixo. RELATO DE CASO: Paciente J.R.S., 59 anos, 85 kg, 
masculino, ex-tabagista há 20 anos (carga estimada 26 maços/ano), 
hipertenso, diabético, renal crônico não dialítico, interna para ampu-
tação transfemoral de MID devido a insuficiência arterial periférica 
crônica com lesões necróticas em membro. Cirurgias anteriores: 
amputação de pé esquerdo e de hálux direito. Medicações em uso: 
AAS, clopidogrel e furosemida, mantidos até o dia da cirurgia por 
indicação da equipe de cirurgia vascular. Nega queixas cardiológicas, 
nega alergias, refere jejum há 10 horas. Exames laboratoriais: INR  
1,18, Hb 10,2, leucócitos 11.780, K+ 4,2, Cr 3,5, Ur 118, PCR 24,25. 
Realizado bloqueio de fáscia ilíaca direito com 30 mL de ropivacaína 
0,3%, bloqueio isquiático em região glútea direita com 20 mL de 
ropivacaína 0,3% e bloqueio do nervo obturatório direito com 20 mL 
de ropivacaína 0,3%. Sedação realizada com dexmedetomidina na 
dose de ataque de 1 mcg/kg em 10 minutos e mantido com 0,5 mcg/
kg/h durante o procedimento. Todos os bloqueios foram realizados 
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guiados por ultrassonografia, com agulha própria para bloqueios 
de nervo periférico. Procedimento liberado após 25 minutos dos 
bloqueios, com testes motor e sensitivo realizados. Cirurgia com 
tempo total de 1,5 hora e sem intercorrências. Ao término, paciente 
encaminhado acordado e sem dor para UTI. DISCUSSÃO: A inervação 
do quadril e coxa é realizada por 3 nervos principais: nervo femoral, 
nervo ciático e nervo obturador, sendo a pele em parte da incisão 
cirúrgica inervada pelo nervo cutâneo lateral da coxa. A analgesia 
completa, portanto, consiste em anestesiar os 4 nervos, fato que 
ainda não pode ser feito por uma técnica única. O bloqueio da fáscia 
ilíaca consegue uma boa propagação de anestésico local para o 
nervo cutâneo lateral da coxa e femoral, reduzindo a quantidade 
de punções necessárias para anestesia completa. 
Referências 
Helayel PE, Lobo G, Vergara R, Conceição DB, Oliveira Filho GR. Volumes efetivos 
de anestésicos locais para o bloqueio do compartimento da fáscia ilíaca: estudo 
comparativo duplamente encoberto entre ropivacaína a 0,5% e bupivacaína a 0,5%. 
Rev Bras Anestesiol. 2006;56(5):454–60.
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683 – Dor em membros inferiores de difícil 
controle tratada com bloqueio do nervo 
femoral bilateral
Autores: Paulo Adilson Herrera, *Deborah Lena de Abreu Delfino, Patricia 
Aletheia Alves da Silva, Vanessa Pires Maruiti

Instituição: Hospital Evangélico de Londrina

INTRODUÇÃO: O bloqueio do nervo femoral foi introduzido por Fenwi-
ck em 1957 e tem entre suas indicações a analgesia pós-operatória de 
cirurgias de quadril, coxa e joelho, podendo ser classificado quanto 
à forma de administração do anestésico local em single shot/injeção 
única ou administração contínua por cateter. A seguir relatamos 
um caso de dor de difícil controle no qual foi aplicada analgesia via 
cateter femoral e safeno. RELATO DE CASO: Paciente do sexo femi-
nino, 24 anos, sem comorbidades, vítima de trauma de alta energia, 
apresentando múltiplas fraturas em membros inferiores, submetida 
à fixação externa bilateral, enxerto poplíteo supra distal esquerdo 
e angioplastia de membro inferior esquerdo com tromboaspiração. 
Evolui com dor de forte intensidade refratária à analgesia com morfina 
(2 mg, de 4/4 horas) e metadona (10 mg, de 4/4 horas). O serviço de 
anestesiologia do hospital é acionado para controle da dor, sendo 
optado pela passagem de cateter femoral em MIE e cateter safeno 
em MID guiados por ultrassom, sem intercorrências. A paciente é 
acompanhada diariamente pela equipe de anestesiologia, receben-
do ropivacaína 0,2%, 3 mL/h, em bomba de infusão contínua (BIC) 
em cateter femoral e ropivacaína 0,2% na dose de 10 mL, de 12/12 
horas, em cateter safeno, mais metadona (10 mg, IV, de 8/8 horas), 
com melhora parcial da dor. Após 5 dias, a equipe modifica o regime 
analgésico para levobupivacaína 0,25% (4 mL/h em BIC) em cateter 
femoral e levobupivacaína 0,25% (10 mL, de 12/12 horas) em cateter 
safeno, com bom controle da dor. Completados 9 dias da inserção 
de cateteres periféricos, estes são substituídos por cateter peridural 
para realização de câmara hiperbárica. DISCUSSÃO: O nervo femo-
ral emerge do músculo psoas e situa-se lateral e posterior à artéria 
femoral comum. Ao penetrar na coxa, se bifurca em divisão anterior 
e posterior, emitindo na divisão anterior os nervos cutâneo medial 
e intermédio, que suprem a superfície medial e anterior da coxa; e 
na divisão posterior emite os ramos musculares para o quadríceps, 
ramos articulares para o joelho e o nervo safeno, que fornece inervação 
sensitiva para a face anteromedial da perna e medial do pé. Nossa 
paciente apresentava fixadores externos acoplados em territórios 
supridos pelo nervo femoral, dessa forma, optou-se pela passagem 
de cateteres femoral e safeno em MIE e MID, respectivamente, com 

boa analgesia, pouca ou nenhuma repercussão hemodinâmica e 
diminuição da necessidade de opioides intravenosos.
Referências
Hartmann FG, Novaes MR, Carvalho MR. Bloqueio do nervo femoral versus fentanil 
por via venosa em pacientes adultos com fraturas de quadril – revisão sistemática. 
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744 – Associação de bloqueio de nervo 
supraescapular, nervo axilar e PEC I para 
cirurgia artroscópica de ombro evitando  
o bloqueio de nervo frênico: relato de caso
Autores: Gilson Carone Neto, *Nathalia Cezar Schueller, Catharinne Keyth 
Mendes de Oliveira, Bruna Silveira Ferreira Klauck, José Luiz Raposeiras 
Alvarez

Instituição: IAMSPE

INTRODUÇÃO: O bloqueio de plexo braquial via interescalênico é um 
dos bloqueios mais utilizados para cirurgia de MMSS por proporcionar 
analgesia satisfatória no intra e pós-operatório. Apesar de inúmeras 
vantagens (analgesia prolongada, redução do uso de opioides e de 
tempo de internação), apresenta como desvantagem o bloqueio do 
nervo frênico ipsilateral na totalidade dos casos, o que pode levar 
pacientes predispostos à insuficiência respiratória. RELATO DE CASO: 
R.J.S., ?, 52 anos, 96 kg, portador de hipertensão arterial, síndrome da 
apneia obstrutiva do sono, asma e rinite. Submetido a artroscopia de 
ombro direito devido a lesão do manguito rotador. Realizada anestesia 
combinada: bloqueio de nervos periféricos guiado por ultrassom + 
anestesia geral. Bloqueio de nervo supraescapular + bloqueio de 
nervo axilar + bloqueio PEC I, sendo injetados 10 mL de ropivacaína 
0,375 em cada segmento. Paciente submetido à anestesia geral: 
fentanila (250 mcg), propofol (180 mg), rocurônio (50 mg), manti-
do em VM sob anestesia inalatória com sevoflurano 2%. Analgesia 
adicional com dipirona (2 g) + parecoxibe (40 mg) + dexametasona 
(10 mg). Transoperatório sem intercorrências, paciente extubado 
após descontinuação da anestesia inalatória e reversão do bloqueio 
neuromuscular com sugamadex (200 mg). Sem queixas álgicas ao 
despertar imediato, mantendo ventilação espontânea e SpO2 96% em 
ar ambiente. Encaminhado à SRPA, sem queixas por 1 hora, recebendo 
alta aos cuidados da ortopedia. Recebeu alta do serviço no 1º PO, sem 
queixas álgicas no período e com recuperação motora adequada. 
DISCUSSÃO: Sabe-se que o bloqueio de nervo frênico reduz a capa-
cidade vital forçada em 41% ± 12%, o que pode levar pneumopatas 
à insuficiência respiratória, contraindicando assim o acesso interes-
calênico nesses pacientes. O manguito rotador do ombro é formado 
pelos tendões dos músculos supraespinal, infraespinal, subescapular 
e redondo menor. O nervo supraescapular é responsável por 70% da 
invervação sensitivo-motora do manguito rotador e o bloqueio axilar 
e PEC I são complementares ao inervarem os músculos deltoide e 
redondo menor e o sulco deltopeitoral respectivamente. Apenas o 
músculo subescapular e a porção anterior da cápsula articular gle-
noumeral, supridos pelo nervo subescapular, não são anestesiados 
por essa técnica. Cirurgias artroscópicas de ombro cursam com dor 
severa e por isso o uso de anestesia regional é de suma importância 
para garantir analgesia adequada, sendo o bloqueio combinado de 
nervos periféricos uma alternativa eficaz nesse cenário. 
Referências 
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857 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
para analgesia em cirurgia de colecistectomia 
por laparotomia
Autores: *Flávia Rodrigues Bastos dos Santos, Antonio José Silva Meneses 
Filho, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo, Filipe Machado 
de Oliveira, Danilo Martins Correia

Instituição: Hospital Regional do Gama (HRG)

INTRODUÇÃO: Cirurgia de colecistectomia por laparotomia está 
associada a um grau considerável de dor no pós-operatório.  
O atual manejo da dor nesses casos consiste em analgesia sistêmi-
ca com infiltração local de anestésico na ferida operatória durante 
o intraoperatório. O bloqueio do plano eretor da espinha (BPEE) 
tem sido descrito para tratamento da dor em cirurgias abdominais, 
pois é capaz de bloquear os ramos ventrais dos nervos espinhais 
e os ramos comunicantes contendo fibras nervosas simpáticas, 
podendo fornecer bloqueio sensorial somático e visceral. Este 
relato avalia a eficácia analgésica perioperatória do BPEE em 
colecistectomias por laparotomia. RELATO DE CASO: Três casos 
foram realizados utilizando o BPEE guiado por ultrassonografia 
(USG) antes da indução anestésica. Em todos os casos, foi obtido 
consentimento dos pacientes após explicação da técnica. Admi-
nistrada medicação pré-anestésica com midazolam (2 mg). Com 
o paciente sentado e após precauções assépticas era realizado 
o bloqueio. O processo transverso de T7 era identificado com 
USG. Com o probe na orientação longitudinal, e após infiltra-
ção de anestésico local, uma agulha de bloqueio de calibre  
22 G foi inserida em plano e direcionada no sentido craniocaudal 
até entrar em contato com o processo transverso de T7. Foram 
injetados 20 mL de ropivacaína 0,375% bilateralmente. No in-
traoperatório, foi administrada analgesia venosa com dipirona 
(2 g), tenoxicam (40 mg) e morfina (0,05 mg/kg). Após 1 hora da 
chegada dos pacientes na sala de recuperação pós-anestésica 
(SRPA), foi avaliado o nível da dor de acordo com a escala visual 
analógica (EVA). O primeiro paciente, sexo feminino, 34 anos, 89 
kg, 1,62 m, ASA II, obesa e referiu EVA 3/10; o segundo paciente, 
sexo feminino, 41 anos, 76 kg, 1,66 m, ASA I e referiu EVA 0/10; 
terceiro paciente, sexo masculino, 44 anos, 81 kg, 1,78 m, ASA 
II, hipertenso controlado, referiu EVA 2/10. Todos receberam 
alta da SRPA sem necessidade de analgesia de resgate nesse 
período. DISCUSSÃO: Os resultados do estudo mostraram que 
o BPEE guiado por USG resultou em um adequado controle da 
dor com baixos de escores na EVA durante a primeira hora de 
pós-operatório. Para cirurgias abdominais, o bloqueio tem se 
mostrado efetivo quando realizado no nível de T7 a T9. Uma 
vantagem potencial do BPEE é que a injeção em um único nível 
pode cobrir de forma confiável as áreas abdominais superior e 
inferior, bem como a parede abdominal lateral, que é fornecida 
por ramos laterais cutâneos dos nervos intercostais. É uma técnica 
simples, segura e relativamente fácil de ser executada, com boa 
visualização das estruturas anatômicas pela USG.
Referência 
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872 – Bloqueio do músculo quadrado lombar 
em paciente anticoagulado
Autores: *Flávia Rodrigues Bastos dos Santos, Antonio José Silva Meneses 
Filho, Marcelo Carneiro da Silva, Danilo Martins Correia, Elialba de Farias 
Cascudo, Dayanne Karla Lopes de Pontes

Instituição: Hospital Regional do Gama (HRG)

INTRODUÇÃO: O bloqueio do quadrado lombar (QL) foi primeira-
mente descrito em 2007 para cirurgias superficiais e, desde então, 
vem se mostrando como uma boa opção analgésica para cirurgias 
abdominais, inclusive no tratamento da dor crônica de correção 
de hérnia abdominal. O alívio sintomático pode ser atribuído à 
dispersão do anestésico local para o espaço paravertebral torácico. 
Relatamos a seguir o caso de um paciente anticoagulado subme-
tido a bloqueio do QL para analgesia pós-operatória. RELATO DE 
CASO: Paciente de 70 anos, sexo masculino, 45 kg, 1,57 m, ASA III, 
portador de glaucoma com diminuição da acuidade visual, alérgico 
à dipirona, foi submetido a colectomia direita por adenocarcinoma 
e pólipo em cólon esquerdo. Apresentava preditores de via aérea 
difícil, como retrognatismo, pequena distância interincisivos, baixa 
mobilidade mandibular e Mallampati 3, e havia recebido 40 mg de 
enoxaparina na noite anterior à cirurgia. Foi, então, submetido a 
anestesia geral com 150 mcg de fentanila, 130 mg de propofol e 30 
mg de rocurônio na indução, mantendo-se a anestesia venosa total 
com propofol e remifentanila. Realizada intubação orotraqueal sob 
videolaringoscopia sem intercorrência. Durante o intraoperatório, 
foi observada a presença de pequenas aderências e cálculos biliares 
pela equipe cirúrgica, decidindo-se por uma colecistectomia as-
sociada. Para analgesia pós-operatória e devido à anticoagulação, 
optou-se por realizar o bloqueio do quadrado lombar bilateral 
com 15 mL de ropivacaína 0,3% em cada lado sob visualização 
ultrassonográfica ao término do procedimento. Foi feita também, 
durante o intraoperatório, analgesia venosa com morfina na dose 
de 0,05 mg/kg. O paciente evoluiu sem dor nas primeiras 12 horas 
de pós-operatório. DISCUSSÃO: O bloqueio do QL permite que o 
anestésico local seja injetado mais próximo da coluna vertebral. Isso 
facilita sua disseminação para o espaço paravertebral torácico, pro-
porcionando uma melhor e mais duradoura analgesia ao bloquear 
os dermátomos que se estendem de T6 a L1 e nervos simpáticos na 
fáscia toracolombar associados à dor visceral. Esse bloqueio visceral 
também reduz a liberação de catecolaminas e, portanto, o risco de 
eventos cardiovasculares, melhorando a estabilidade hemodinâmica 
e a viabilidade de cirurgias abdominais de grande porte, como a do 
caso em questão. Quando utilizado sob orientação de ultrassom, 
diminui a probabilidade de lesões vasculares, especialmente em 
pacientes anticoagulados ou com distúrbios de coagulação, embora 
ainda não haja um consenso em indicar a realização de bloqueios 
periféricos nesses casos. Entretanto, mostra-se como uma opção 
eficaz e mais segura para cirurgias que ainda utilizam a anestesia 
do neuroeixo como principal técnica para analgesia pós-operatória.
Referência
Martins LES, Ferraro LHC, Takeda A, Munechika M, Tardelli MA. Bloqueios de nervos 
periféricos guiados por ultrassom em pacientes anticoagulados - série de casos. Rev 
Bras Anestesiol. 2017; 67:100-6.

890 – Bloqueio do plano do eretor  
da espinha para cirurgia abdominal
Autores: Antônio Roberto Carraretto, Sigmar Aurea Cabral, Thúlio Miná 
Vago, Leonardo Carvalho Baltar Fernandes, Izabella Foratini Mercier, 
*Rodrigo Ferreira Monteiro

Instituição: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano do eretor da espinha é clas-
sicamente descrito para cirurgias torácicas, com novos estudos 
sugerindo igual eficácia em cirurgias abdominais. O objetivo desse 
relato é apresentar o caso clínico no qual realizamos o bloqueio 
do plano do eretor da espinha para cirurgia de reconstrução de 
trânsito intestinal. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 
67 anos, ASA III (hepatite B e infecção por HIV), levado à sala de 
operação (SO) para reconstrução de trânsito intestinal com incisão 
xifopubiana. Monitorou-se conforme a Resolução CFM nº 2.174 de 
2017. Observou-se INR de 1,52, motivo pelo qual se optou pelo 
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bloqueio do plano eretor da espinha, com auxílio de ultrassom. 
Administrou-se ropivacaína 0,75% (90 mg). Induziu-se anestesia 
geral com fentanila (100 mcg), propofol (100 mg) e rocurônio 
(30 mg). A anestesia foi mantida com sevoflurano 2% em O2. O 
tempo cirúrgico foi de 240 minutos, sem intercorrências no in-
traoperatório. Ao término da cirurgia, procedeu-se à extubação 
na SO, e o paciente foi encaminhado para a sala de recuperação 
pós-anestésica, tendo alta após 3 horas com escala de Aldrete e 
Kroulik 10/10 com 0/10 de dor na escala visual analógica. DIS-
CUSSÃO: O bloqueio do plano do eretor da espinha consiste 
em uma técnica alternativa à anestesia de neuroeixo e demais 
técnicas regionais, com bloqueio paravertebral efetivo. São efi-
cazes graças a menor taxa de complicações que os demais, como 
pneumotórax, hematoma espinhal, injeção intratecal e infecção do 
sistema nervoso central. Além disso, é de fácil realização e permite 
a introdução de cateteres para analgesia intra e pós-operatória. 
Tem sido, classicamente, utilizado para cirurgias torácicas, porém 
estudos recentes têm demonstrado igual eficácia da técnica em 
cirurgias abdominais. Sendo assim, o anestesiologista deve estar 
preparado para técnicas alternativas em situações nas quais o 
bloqueio epidural encontra-se contraindicado. 
Referências 
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1062 – Bloqueio do plano do músculo  
eretor da espinha para manejo de dor  
em paciente oncológica
Autores: Marina Cordeiro Fernandes, Lucas Araújo Borges de Moura, 
*Arthur Oliveira Facchini, Luiz Guilherme Villares da Costa

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano do músculo eretor da espinha 
(erector spinae plane – ESP) foi descrito, pela primeira vez, em 2016, 
por Forero e consiste na admnistração de anestésico local no plano 
entre o músculo eretor da espinha e o processo transverso da vérte-
bra subjacente.1 Apresenta-se como uma opção diante de técnicas 
anestésicas mais invasivas e, por vezes, de difícil execução, como a 
peridural e o bloqueio paravertebral. RELATO DE CASO: S.N.L., 46 
anos, diagnosticada com CA de mama metastático, deu entrada 
no serviço para controle de dor intensa em hemitórax esquerdo 
secundária à lesão ulcerada extensa na mama ipsilateral. Após 
terapia multimodal venosa com morfina, metadona, amitriptilina, 
gabapentina e analgésicos simples, constatou-se refratariedade 
da dor e foi solicitada avaliação da equipe de Anestesiologia. Foi 
realizado bloqueio EPS, guiado por US, a nível do processo espi-
nhoso de T5 à esquerda e administração de ropivacaína 0,375% 
(40 mL) e clonidina (150 mcg) além da introdução e tunelização 
do cateter, sendo fixado a uma profundidade de 5 cm. Após 3 dias, 
em que foram repicadas morfina (2 mg) e ropivacaína 0,2% (10 mL) 
via cateter, a paciente estava sem queixas álgicas, conseguindo se 
alimentar via oral, negando dispneia e relatando deambulação 
sem dor. DISCUSSÃO: A dor apresenta alta prevalência em pa-
cientes oncológicos (64% dos com doença metastática, 59% dos 
em tratamento antitumoral e 33% após tratamento curativo) e 
um grande número não é tratado de forma adequada (56 a 82,3% 
dos casos).2 Portanto, o manejo álgico torna-se muitas vezes um 
desafio, sendo necessário um arsenal terapêutico amplo e eficiente.  
O bloqueio ESP vem sendo usado com sucesso em cirurgias torácicas, 
abdominais, mastectomias e até no tratamento da dor neuropática. 
Seu provável local de ação seja nos ramos dorsais e ventrais dos 
nervos espinhais torácicos ou abdominais, dependendo do nível do 
local da injeção, além de disseminação importante para o espaço 

paravertebral.3 Procedimento menos invasivo e com a facilidade 
da visualização das referências anatômicas pela US, torna-se uma 
opção terapêutica para manejo da dor potencialmente mais segura 
e tão eficaz quanto o bloqueio paravertebral e epidural. 
Referências
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1192 – Bloqueio contínuo iPACK para 
analgesia e reabilitação funcional de 
membros inferiores em dor crônica  
de joelho bilateral 
Autores: Isaac Miranda Barbosa, Deylla Pereira Brandão, Carlos Galhar-
do Júnior, Silvia Kangussu Rios, *Marina Cardoso Loja da Silva, Rafael 
Mercante Linhares

Instituição: Hospital São Lucas

INTRODUÇÃO: O bloqueio pericapsular de joelho (IPACK) é uma 
novidade no âmbito dos bloqueios periféricos. É feito com injeção 
do anestésico local no espaço entre a artéria poplítea e a cápsula 
posterior do joelho. Surgiu como uma alternativa ao bloqueio de 
nervo ciático, uma vez que esse cursa com perda da força muscu-
lar, incapacitando a mobilização do membro, diferentemente do 
IPACK, que bloqueia a área sensitiva na região da cápsula posterior 
do joelho, sem proximidade com o nervo ciático, portanto sem 
bloqueio motor. Sua dispersão ocorre através dos nervos sensitivos 
articulares, evitando a região motora dos nervos tibial e fibular 
comum. Foi primeiramente descrito na literatura para analgesia em 
cirurgias de joelho, porém, pensando no mecanismo de atuação, 
decidimos aplicá-lo a um caso de dor crônica na mesma região. 
RELATO DE CASO: A.D.O.R., 47 anos, sexo feminino, procurou o 
serviço de dor com quadro de dor refratária no joelho esquerdo, 
com irradiação para perna e região lateral dos pés. Apresentou 
evolução para joelho direito. Foi realizado bloqueio pericapsular 
(IPACK) no joelho, bilateralmente, com ropivacaína 0,5%, 15 mL 
em cada lado, com colocação de cateter bilateral. Foi avaliada 
diariamente, sendo feito um repique de anestésico local na mesma 
concentração por dia, 15 mL, bilateralmente. A paciente apresentou 
melhora álgica progressiva, associada à evolução na fisioterapia. 
No terceiro dia, já tolerava arco completo de movimento nos 
joelhos, sendo possível caminhar sem andador e a retirada da 
dose de opioide regular. DISCUSSÃO: O IPACK veio como uma 
nova alternativa aos bloqueios usuais para analgesia de joelho, 
porém com o diferencial de que se aplica a um bloqueio seletivo 
aos ramos sensitivos terminais da cápsula posterior do joelho 
sem envolver os ramos motores do nervo tibial e fibular comum, 
reduzindo a dor sem interferir na força motora do membro. Isso 
resulta em melhor deambulação, reabilitação e recuperação do 
paciente. O relato de caso mostra uma outra vertente para esse tipo 
de bloqueio, que é no tratamento de dor crônica, mostrando-se 
eficiente, possibilitando uma melhor mobilidade e capacidade de 
realizar fisioterapia, evoluindo com uma melhor reabilitação do 
paciente. Como é uma nova técnica, ainda não é completamente 
elucidada, e novos estudos devem ser encorajados.
Referências 
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BLOQUEIOS DO  
PLEXO BRAQUIAL

45 – Bloqueio de plexo braquial 
costoclavicular para cirurgias de membro 
superior distais ao cotovelo: série de casos
Autores: Beatriz Lemos da Silva Mandim, Roberto Araújo Ruzi, Paulo 
Ricardo Rabello de Macedo Costa, Danielle Gonçalves Borges, Ana Flávia 
Brito Santos, *Grazielle Rodrigues Silva

Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

INTRODUÇÃO: Para cirurgias de membro superior distais ao co-
tovelo, a escolha da técnica de anestesia regional pode incluir 
bloqueios de plexo por via supraclavicular, axilar e infraclavicular, 
sempre guiadas por USG. O bloqueio costoclavicular (BPBCC) foi 
descrito como uma abordagem inovadora1, na qual é possível a 
visualização, no espaço infraclavicular, dos três fascículos do plexo 
braquial, de onde se originam os principais nervos responsáveis 
pela função motora e sensorial do antebraço (nervos radial, me-
diano, musculocutâneo e ulnar)2. Essas estruturas se apresentam 
na região costoclavicular de forma mais superficial, com ple-
na visualização das estruturas vasculares e da parede torácica1. 
Apresentamos uma série de 10 casos de BPBCC guiado por USG 
para cirurgias distais em membro superior, que foram realizados 
sob técnica in-plane com 40 mL de ropivacaína 0,5% e agulha de 
neuroestimulador A50. O estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética e todos os pacientes foram previamente orientados sobre o 
procedimento e assinaram o termo de consentimento. DESCRIÇÃO 
DE CASOS: Dos casos relatados, 80% eram do sexo masculino e 
20%, do feminino; a média de idade foi de 47 anos; sendo todos 
ASA P2 ou menos; apenas 1 dos casos possuía sobrepeso. Em 
todos os casos, foram realizadas cirurgias distais ao cotovelo, 
sendo 60% procedimentos eletivos e 40% de urgência; em apenas 
1 dos casos houve falha do bloqueio, sendo necessária anestesia 
geral. O tempo médio para anestesia do membro variou entre 10 
minutos e 30 minutos, sendo que em 50% dos casos houve maior 
tempo para anestesia do dermátomo do nervo ulnar. Em apenas 
1 caso houve queixa de parestesia durante reposicionamento 
da agulha, e, em outro caso, houve punção vascular inadvertida. 
Em todos os casos, foi utilizada apenas 1 punção em pele para 
execução do bloqueio. DISCUSSÃO: O BPBCC tem sido estudado 
nos últimos anos e considerado seguro e eficaz para a anestesia 
direcionada a cirurgias de cotovelo, antebraço, punho e mão2. Suas 
vantagens incluem ser realizada em uma única punção, com boa 
efetividade e baixo índice de complicações. Essa via possibilita 
ainda a utilização de analgesia contínua no pós-operatório por 
meio de cateter de infusão contínua de anestésico, melhorando 
o conforto na recuperação do paciente.
Referências 
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BLOQUEIOS NEUROAXIAIS

125 – Ruptura parcial de cateter peridural 
durante realização de bloqueio neuroaxial: 
relato de caso
Autores: *Rafaela Mosna Adami, Guilherme José Souza de Oliveira, Martin 
Affonso Ferreira, Renato Sena Fusari, Tássio Mattos Pereira Franco, Luis 
Fellipe de Moraes Chieregatto Nunes

Instituição: CET Centro Médico de Campinas 

INTRODUÇÃO: A ruptura do cateter peridural é um evento raro 
e potencialmente grave. Pode levar o paciente a complicações 
neurológicas importantes em que o tratamento cirúrgico é ne-
cessário. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 65 anos, 
1,67 m, 83 kg, foi submetido a artroplastia de joelho esquerdo. 
É portador de hipertensão arterial crônica controlada com clor-
talidona e um bloqueador do receptor de angiotensina tipo II; 
hiperuricêmico e ex-tabagista. O exame físico não mostrava alte-
rações significativas, e os exames laboratoriais estavam normais. 
A técnica anestésica escolhida foi a realização de um bloqueio 
peridural contínuo e raquianestesia. Na sala operatória, foi reali-
zada a venopunção seguida de sedação com midazolam (3 mg) 
e fentanila (50 mcg) por via venosa. O paciente foi monitorizado 
e posicionado sentado para a realização das punções lombares. 
A punção peridural foi realizada no interespaço L2-L3, injetados 
100 mcg de fentanila e 3 mL de solução fisiológica. O cateter 
peridural foi introduzido com certa resistência, por isso o cateter 
e a agulha foram retirados. Nesse momento, foi observado que 
havia uma ruptura parcial do cateter a 1,5 cm da sua extremidade 
distal. Todo o cateter foi retirado, com certa resistência, porém 
sem que fosse totalmente quebrado. Em seguida, foi realizada a 
raquianestesia no interespaço L3-L4, sem dificuldades, e a cirurgia 
não teve intercorrências. A equipe da ortopedia e da neurocirurgia 
foram comunicadas e acompanharam todo o pós-operatório do 
paciente. Não houve qualquer complicação grave pós-operatória 
relacionada à ruptura parcial do cateter peridural. DISCUSSÃO:  
A ruptura do cateter peridural é uma complicação incomum, 
porém grave. Se houver quebra do cateter, é fundamental que 
o paciente seja acompanhado por equipe multidisciplinar, com 
exames de imagem e, se houver algum sintoma neurológico, o 
paciente poderá ser levado a laminectomia exploradora. Pressão 
muito tênue, apenas 860 g de peso, aplicada sobre o cateter para 
retirá-lo, já é suficiente para causar a sua quebra. No caso citado, 
a ruptura foi parcial. Todo o cateter foi retirado com sucesso. 
Acredita-se que essa ruptura ocorreu na tentativa de forçá-lo a 
progredir dentro do espaço peridural. Nesse momento, provavel-
mente ocorreu algum movimento pequeno no sentido contrário, 
por isso foi parcialmente seccionado. 
Referência 
Margolis S, Entezami P, Braida AL, Gaudin D. Breakage of epidural catheter: importance 
of proper imaging. J Clin Anesth. 2015;27(8):701–2.

182 – Fístula cutâneo-liquórica pós-punção 
não reconhecida de dura-máter durante 
analgesia peridural: relato de caso
Autores: Davi Brasil Khouri, Gabriela Silva Duarte Araújo, Alcebiades 
Vitor Leal Filho, Thobias Zapaterra Cesar, *Amanda Mattos Rocha, Felipe 
Lauton Silva

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: Solução de continuidade entre pele e espaço su-
baracnóideo, a fístula cutâneo-liquórica (FCL), após manipulação 
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do neuroeixo por procedimentos anestésicos é rara. Relata-se a 
sua ocorrência em caso de anestesia combinada para cirurgia de 
urgência. CASO CLÍNICO: Paciente do sexo feminino, 56 anos, ASA 
I, abdome agudo obstrutivo, proposta de laparotomia exploradora 
sob anestesia: peridural analgésica e geral balanceada. Peridural 
feita antes da indução, punção lombar única, agulha 18 G, técnica 
de perda de resistência com ar e passagem de cateter 18 G para 
analgesia pós-operatória (6 cm no espaço peridural). Ato sem in-
tercorrências, após extubação iniciada solução anestésica (ropiva-
caína 0,2% + fentanila, 2 mcg/mL) pelo cateter na taxa de 7 mL/h. 
Apresentou bom controle álgico mas evoluiu após 12 horas com 
fraqueza muscular (2/5) e redução de sensibilidade do membro 
inferior esquerdo, sem outros sintomas associados. Solicitada ava-
liação da neurologia, desligada infusão contínua, ao avaliar-se um 
exame de imagem, evoluiu com melhora completa dos sintomas. 
Optou-se por tracionar o cateter 2 cm e reiniciar a infusão da mesma 
solução a 5 mL/h, mas os sintomas recrudesceram. Retirado cateter, 
mantida analgesia venosa. No dia seguinte a paciente queixou-se 
de “vazamento de líquido nas costas”. Evidenciada saída de líquido 
claro pelo orifício de passagem do cateter, cuja glicemia medida foi 
de 120 mg/dL, sendo diagnosticada FCL. Optou-se por confecção 
de ponto em U no orifício da pele, mantida antibioticoprofilaxia, 
iniciada acetazolamida, orientado repouso e vigilância quanto 
ao débito da fístula. Paciente acompanhada nos cinco dias sub-
sequentes, sem novas queixas, retirado ponto, débito da fístula 
zerado. DISCUSSÃO: Fístula cutâneo-liquórica após manipulação 
de neuroeixo é uma complicação rara. Seus sintomas são cefaleia 
postural, náuseas, vômitos, fotofobia, fonofobia, alterações senso-
riais e fraqueza muscular focal. Porém, pode manifestar-se apenas 
pelo gotejamento do liquor pelo orifício de punção. Dosagem de 
glicose, proteína e beta-2-transferrina (este com maior sensibilida-
de e especificidade) no líquido proveniente da fístula auxiliam no 
diagnóstico. O tratamento inicial é conservador: sutura no orifício 
da pele, orientações quanto ao posicionamento e repouso. Anti-
bioticoprofilaxia é contestada, não indicada rotineiramente e o 
uso de acetazolamida também é controverso. Em casos refratários, 
tampão sanguíneo e fistulectomia são opções terapêuticas. Devido 
à escassez de dados na literatura sobre a FCL e ao crescente uso 
de técnicas combinadas (subaracnoide + peridural) em analgesia 
obstétrica, reforçamos a importância de sua ocorrência.
Referências
Goh SY, Thong SY. Cerebrospinal fluid cutaneous fistula after uneventful epidural 
analgesia. Glob J Anesthesiol. 2015;2(1):003-005. 

Lenart MJ, Carness JM. Cerebrospinal fluid-cutaneous fistula after continuous spinal 
cateter in na obstetric patient. A&A Case Reports. 2016;7(5):103-7.

242 – Características do uso da anestesia 
epidural durante bloqueio do neuroeixo  
no procedimento anestésico
Autores: *Matheus Rodrigues de Souza, Amanda Carvalho de Aquino, 
Dante Oliveira de Assis, Kairone Bezerra Costa, Rômulo José de Gouveia 
Filho, Crisleide Rodrigues da Silva

Instituição: Unifacisa

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A anestesia epidural é uma forma de 
bloqueio do neuroeixo realizada pela aplicação de anestésicos locais 
no espaço peridural, associada ao uso de anestésicos venosos para 
sedação. A técnica consiste na aplicação de um cateter na coluna 
torácica ou lombar, localizado através de uma agulha, resultando 
na analgesia das raízes nervosas do meio, tendo sido comumente 
usado em cirurgias torácicas, gastrintestinais e vasculares perifé-
ricas. Objetivou-se apresentar uma revisão sistemática acerca das 
principais vantagens e desvantagens do uso da anestesia epidural. 
MÉTODO: Foi realizada uma revisão sistemática por meio da busca 
pelas diretrizes do Ministério da Saúde e Conselho Federal de Me-

dicina, e nas bases Scielo®, Pubmed®, UptoDate® sobre os principais 
benefícios, complicações e particularidades resultantes da técnica 
de anestesia epidural. Os critérios de inclusão considerados foram 
artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis no idioma por-
tuguês ou inglês e gratuitos. RESULTADO: O bloqueio do neuroeixo 
por meio da anestesia epidural possibilita uma melhor adminis-
tração da dor, com menor ocorrência de reações cardiovasculares 
e pulmonares. A grande vantagem dessa técnica está na menor 
ocorrência de íleo pós-operatório prolongado e na deambulação 
precoce do paciente. Deve-se levar em consideração a possibilidade 
de ocorrência de hematomas e sangramentos, bloqueio desigual 
e a necessidade de uso de altas quantidades de anestésicos locais. 
Além disso, há o risco da perfuração da dura-matér ou do espaço 
subdural, podendo resultar na cefaleia pós-punção e depressão 
respiratória como complicações graves do manuseio inadequado 
dos materiais. CONCLUSÃO: A principal característica da aneste-
sia epidural que justifica seu uso em relação às outras formas de 
anestesia regional é uma maior duração e extensão do bloqueio 
anestésico, juntamente com a capacidade de fornecer analgesia 
pós-operatória devido à permanência do cateter. Contudo, seu 
início relativamente lento, a possibilidade de bloqueios assimétricos 
e o risco de perfuração inadequada de espaços anatômicos devem 
ser levados em consideração pelo anestesiologista ao optar por 
esse procedimento. 
Referências 
Ituk U, Wong CA. Epidural and combined spinal-epidural anesthesia: techniques 
[Internet] Waltham: UpToDate; 2019 [capturado em 10 jul. 2019]. Disponível em: 
https://www.uptodate.com/contents/epidural-and-combined-spinal-epidural-
-anesthesia-techniques. 

Toledano RD, Leffert L. Neuraxial analgesia for labor and delivery (including instru-
mented delivery) [Internet] Waltham: UpToDate; 2019 [capturado em 10 jul. 2019]. 
Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/neuraxial-analgesia-for-labor-
-and-delivery-including-instrumented-delivery.

280 – Raquianestesia em paciente com 
esclerose lateral amiotrófica submetida  
a gastrostomia aberta
Autores: *Bárbara Caroline Silva de Siqueira, Bruno Gardélio Pedreira 
de Cerqueira

Instituição: Hospital Universitário Professor Edgard Santos – UFBA

INTRODUÇÃO: Esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença 
neurodegenerativa fatal que afeta primariamente os neurônios 
motores. Sintomas incluem fraqueza muscular, atrofia, fasciculações, 
espasticidade e hiper-reflexia. Falha respiratória é a principal causa 
de morte em tais pacientes. Monitorização e seleção adequada 
de drogas anestésicas são obrigatórias. Há relatos de exacerbação 
de doença neurológica após raquianestesia, porém os riscos de 
aspiração e depressão respiratória com desfechos ruins trazem essa 
possibilidade como alternativa benéfica para manejo anestésico 
em tais pacientes. RELATO DE CASO: Paciente de 51 anos, sexo 
feminino, portadora de ELA há 9 anos e hipertensa há 40 anos, com 
tetraplegia espástica há 4 anos, em programação para gastrostomia 
aberta por disfagia progressiva após tentativa sem sucesso de 
gastrostomia via endoscópica por impossibilidade de passagem do 
bocal. Não contactante, abertura de boca < 1 cm e limitada mobili-
zação cervical. Optado pela realização de raquianestesia em região 
torácica baixa. Posicionamento foi dificultado pela espasticidade da 
paciente, movimentada em bloco para decúbito lateral esquerdo. 
Tentativas sem sucesso de punção mediana levaram a mudança 
para punção paramediana esquerda em T10/T11, com saída de 
líquido cefalorraquidiano claro, feito 10 mg de bupivacaína 0,5% 
hiperbárica e reposicionado o paciente para decúbito dorsal hori-
zontal. Não foi utilizado sedativo durante procedimento anestésico 
ou cirúrgico. Manteve-se estável durante o período, encaminhada à 
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sala de recuperação anestésica onde permaneceu por 45 minutos 
sem intercorrências. Alta para enfermaria com escala de Aldrete e 
Kroulik 8 por não ser possível avaliar bloqueio motor, e recebeu 
alta hospitalar após 2 dias do procedimento sem necessidade de 
internamento em unidade fechada. DISCUSSÃO: Pacientes com ELA 
são acometidos de paralisia progressiva enquanto permanecem 
alertas, evoluindo com disartria, disfagia e aspiração. Anestesia geral 
pode levar à aspiração de conteúdo gástrico e depressão ventilatória 
devido a maior sensibilidade aos bloqueadores neuromusculares e 
maior dificuldade de reversão do bloqueio neuromuscular. Alguns 
casos descritos de anestesia regional bem-sucedida corroboram 
a segurança dessa modalidade sobre a anestesia geral. É descrito 
raquianestesia sem sedação evitando agravamento da função 
respiratória em ELA. A avaliação do nível do bloqueio e duração 
do mesmo foi presumido pela estabilidade dos dados vitais. Não 
foi observado piora de condição neurológica e não houve neces-
sidade de procedimentos invasivos de via aérea ou internamento 
em unidade fechada. 
Referências 
Park KB, Son B, Hwang DY, Jeon Y. Spinal anesthetic management for discectomy 
in a patient with amyotrophic lateral sclerosis - a case report. Korean J Anesthesiol. 
2012;63(6):547-9.

Prabhakar A, Owen CP, Kaye AD. Anesthetic management of the patient with amyo-
trophic lateral sclerosis. J Anesth. 2013;27(6):909-18.

328 – Estudo comparativo de analgesia  
pós-operatória entre as combinações  
dos fármacos morfina-bupivacaína,  
clonidina-bupivacaína e sulfato de  
magnésio-clonidina-bupivacaína  
após anestesia subaracnoide
Autores: *Lais de Souza Meireles, Luis Flávio França Vinhosa Muniz, Jessica 
Francisco Meireles, Ferdinando Finger da Silva, Luísa Lima Alves, Rafaella 
Gebrim 

Instituição: HUGO

INTRODUÇÃO: Os opioides sao fármacos amplamente usados em 
anestesia no neuroeixo, com segurança e eficácia, oferecendo uma 
analgesia pós-operatória de qualidade e duradoura. Seus efeitos nos 
receptores opioides espinhais e supraespinhais reduzem de forma 
significativa a dor cirúrgica e a sensibilização central nociceptiva, 
porém, da mesma forma existem efeitos colaterais indesejáveis que 
aumentam a medida da potência e dose do opioide usado. Esses 
efeitos indesejáveis podem aumentar o tempo de internação do 
paciente, assim como o uso de fármacos para tratá-los e, eventu-
almente, associação com mais efeitos colaterais. O uso do agonista 
α2-adrenérgico, como a clonidina, também está bem estabelecido 
pela sua farmacodinâmica favorável, com ação inibitória no SNC 
pela ação no locus ceruleus, núcleo do tracto solitário e gabaérgica, 
assim como sua ação periférica antinociceptiva e potencialização 
de outros fármacos analgésicos. MÉTODO: Após receber a liberação 
da comissão de ética do hospital, serão selecionados pacientes 
submetidos a cirurgias ortopédicas de membro inferior, sendo 
incluídas cirurgias eletivas de quadril, fêmur e tíbia. Os pacientes 
deverão ter idade entre 20 e 65 anos, entre 50 e 90 kg de peso, 
ASA I-III, homem e mulher. Serão excluídos do trabalho pacientes 
de urgência, com distúrbios psiquiátricos ou neurológicos graves, 
delirium, alterações crônicas de motricidade ou recusa do paciente.  
O estudo será randomizado (controle = grupo fentanila), duplo-cego 
(paciente e avaliador). Serão alocados em três grupos, sendo Grupo 
A: morfina-bupivacaína, Grupo B: magnésio-clonidina-bupivacaína e 
Grupo C: clonidina-bupivacaína. O Grupo A receberá, administradas 
via subaracnoide: morfina (75 mcg) + bupivacaína isobárica 0,5% 

(12,5 mg) (volume total administrado 3 mL solução); o Grupo B,  
receberá, administrados via subaracnoide: sulfato de magné-
sio (150 mg) + clonidina (75 mcg) + bupivacaína isobárica 0,5%  
(12,5 mg) (volume total de solução de 3 mL); o Grupo C receberá, 
via subaracnoide: clonidina (75 mcg) + bupivacaína isobárica 0,5%  
(12,5 mg) (volume total de 3 mL de solução). Analgesia, reações 
adversas e tempo de recuperação do bloqueio motor serão avaliados 
na SRPA antes da alta, 12 horas após a alta, na enfermaria e 24 horas 
após a alta, na enfermaria. Analgesia será avaliada por escala analó-
gica de dor (0-10) e quantidade de fármaco usado de resgate para 
analgesia (tramadol/dipirona). Os pacientes somente terão alta da 
SRPA após recuperação total do bloqueio motor e o farmaco usado 
para analgesia na sala de recuperação será morfina 0,05-0,1 mg.kg  
intravenosa. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Neste estudo, testa-
mos a hipótese de que a anestesia com sulfato de magnésio no 
neuroeixo reduz de forma satisfatória a dor pós-operatória, com 
menores efeitos indesejáveis em relação aos tradicionais opioides 
ou α2-agonistas.
Referência
Jellish WS, Zhang X, Langen KE, Spector MS, Scalfani MT, White FA. Intrathecal magne-
sium sulfate administration at the time of experimental ischemia improves neurological 
functioning by reducing acute and delayed loss of motor neurons in the spinal cord. 
Anesthesiology 2008;108:78-86.

365 – Cefaleia após punção subaracnóidea 
refratária a tampão sanguíneo peridural
Autores: *Ludimila Alves Franklin, Guilherme Fernandes Lambert Silva, 
Lídia Karla Martinho Bruschi, Ramon D´Angelo Dias, Pablo Braga Gusman

Instituição: Hospital Meridional

INTRODUÇÃO: Uma complicação relativamente comum da anes-
tesia do neuroeixo é a cefaleia pós-punção dural (CPPD). Ocorre 
após punção acidental ou intencional da dura-máter relaciona-
da à anestesia do neuroeixo, mielografia e punção lombar para 
diagnóstico. É caracterizada por cefaleia frontal ou occipital, piora 
em posições ortostática ou sentada, aliviada em decúbito dorsal. 
Associa-se a náuseas, vômitos, cervicalgia, tonturas, diplopia, 
sintomas auditivos, cegueira, paralisias de nervos cranianos e 
até crises convulsivas. Em 90% dos casos, o início dos sintomas 
começam em 3 dias após o procedimento e 66% têm seu início nas 
primeiras 48 horas. Geralmente ocorre resolução espontânea em 
7 dias na maioria dos casos, enquanto 87% dos casos se resolvem 
em até 6 meses. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 22 
anos, sem comorbidades, sem uso de medicações. Submetida a 
raquianestesia para cirurgia de abdominoplastia e herniorrafia 
inguinal. Após 48 horas do procedimento, apresentou cefaleia 
holocraniana, pulsátil, com piora com a movimentação da cabeça 
e ortostase, associado a náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia. 
Foram realizados dois tampões sanguíneos peridural (TSP), com 
intervalo de 48 horas em outro hospital, sem melhora. Internada 
para investigação neurológica, sem diagnóstico final. Punção 
lombar com manometria normal e RNM de neuroeixo com edema 
de tecido subcutâneo em L1-L2, demais exames sem alterações. 
Tratamento clínico com analgésicos, hidratação e cafeína, mantido 
repouso em decúbito dorsal. Persistindo o quadro, foi realizado, 
75 dias após o procedimento anestésico, bloqueio esfenopalatino 
com 1 mL de lidocaína 2% sem epinefrina, com melhora clínica, 
recebendo alta assintomática 24 horas após a intervenção, dando 
seguimento no ambulatório de dor. DISCUSSÃO: A maioria das 
CPPD tem sua resolução em até 14 dias. No entanto, há relatos 
de persistência por até 6 meses. A maioria dos pacientes recebe 
tratamento conservador com sucesso. Em casos refratários e/ou 
limitação importante da vida cotidiana, opta-se por tratamentos 
invasivos como injeção de solução fisiológica ou oclusão cirúrgica 
da dura-máter, porém o mais comum é o TSP. Após o procedimento, 
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os sintomas se resolvem em 1 a 24 horas, porém alguns pacientes 
não têm alívio dos sintomas e, em um segundo procedimento, 
pode ser necessário, o que ocasionará uma resolução de 90%. Na 
persistência da cefaleia, um exame neurológico mais específico é 
recomendado. O bloqueio esfenopalatino atenua a vasodilatação 
cerebral induzida pela estimulação parassimpática transmitida 
através de neurônio com sinapse no gânglio esfenopalatino.  
A escolha da técnica foi eficaz no tratamento da CPPD persistente. 
Referências 
Barbosa FT. Cefaleia após anestesia subaracnoidea com sete meses de evolução: 
relato de caso. Rev Bras Anestesiol. 2011;61(3):357-9.

Dutra NC, Penna HM, Carneiro AF. Anestesia subaracnóide. In: Manica J, organizador. 
Anestesiologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed; 2018. p. 760-77. 

472 – Mistura enantiomérica de 
levobupivacaína (S75:R25) hiperbárica 0,4% 
para raquianestesia: comparação com adição 
de glicose a 1% e 5%
Autores: *Luiz Eduardo Imbelloni, João Fernando Oliveira Sobrinho, Mar-
cos Kaoru Mori, Eduardo Piccinini Viana, Jaime Weslei Sakamoto, André 
Augusto de Araujo

Instituição: CET-SBA Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo – SP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Baricidade é um dos mais importan-
tes fatores que influencia a distribuição do anestésico local no 
LCR. A levobupivacaína em excesso enantiomérico (S75:R25) foi 
lançada no Brasil para raquianestesia na forma isobárica, produ-
zindo bloqueios sensitivo e motor similares à bupivacaína 0,5% 
racêmica em cirurgias ortopédicas (1). A mistura enantiomérica 
foi estudada na concentração de 0,4% com glicose a 5% (2).  
O objetivo deste estudo foi determinar o papel da baricidade 
nas características do bloqueio espinal. Foram comparadas duas 
diferentes soluções hiperbáricas pela adição de glicose a 1% ou 5% 
de levobupivacaína em excesso enantiomérico a 0,4%. MÉTODO: 
Duas soluções hiperbáricas de levobupivacaína 0,4% em excesso 
enantiomérico, em glicose a 1% e a 5%, foram estudadas em 40 
pacientes com idades entre 20 e 60 anos, estado físico ASA I e II, 
programados para cirurgias ortopédicas de tornozelo e pé, sob 
raquianestesia. Os pacientes foram aleatoriamente separados em 
dois grupos de 20 pacientes ambos recebendo 3 mL (12 mg) da 
solução: Grupo 1 recebeu a solução com glicose a 1% e Grupo 2, 
com glicose a 5%. Foram avaliados e comparados os seguintes 
parâmetros: latência, dispersão cefálica, bloqueio motor, altera-
ções cardiovasculares e complicações neurológicas. RESULTADO: 
Não houve diferença significativa entre os dados demográficos. 
A latência foi de 1:26 ± 0:26 minutos sem diferença significativa 
entre as adições de glicose. Não houve diferença entre os graus 
de bloqueio motor, na duração do bloqueio, nem na dispersão 
cefálica da anestesia, com Moda=T8 em ambos os grupos. Não 
ocorreram falhas. A incidência de bradicardia ou hipotensão 
não foi correlacionada com a concentração da glicose. CONCLU-
SÃO: Os resultados demonstraram que a levobupivacaína 0,4% 
hiperbárica em excesso enantiomérico (S75:R25) com glicose 
a 1% e glicose a 5% proporcionaram resultados semelhantes 
na instalação do bloqueio, no nível do bloqueio sensitivo, na 
incidência de bloqueio motor, na duração do bloqueio e nas 
alterações cardiocirculatórias. 
Referências 
Imbelloni LE, Beato L. Comparative study between 0.5% isobaric bupivacaine and 
0.5% mixture of 75% S(-) bupivacaine and 25% R(+) bupivacaine in spinal anesthesia 
for orthopedic surgery. Rev Bras Anestesiol. 2001;51(5):369-76.

Imbelloni LE, Cordeiro JA. 50% enantiomeric excess hyperbaric bupivacaine (S75:R25) 
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671 – Raquianestesia hipobárica simples  
para esvaziamento inguinal e poplíteo  
em paciente idosa
Autores: *Clara Aleixo Baroni, Deise Martins Rosa

Instituição: Instituto Nacional de Câncer

INTRODUÇÃO: A utilização de menores doses de anestésicos locais 
na raquianestesia promove menores repercussões sistêmicas do 
bloqueio neuraxial. Essa medida torna possível a manutenção da 
estabilidade hemodinâmica, que muitas vezes é comprometida 
com a utilização desta técnica anestésica. Tais benefícios são ainda 
mais significativos na população idosa, cuja reserva funcional 
tende a ser bastante reduzida.  RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo feminino, 78 anos, branca, 60 kg, 1,63 m, sem comorbidades, 
diagnóstico histopatológico de melanoma no hálux esquerdo, 
apresenta-se ao centro cirúrgico com proposta cirúrgica de am-
putação do hálux e esvaziamentos poplíteo e inguinal. Após a 
instalação de cateter venoso periférico, foi iniciada a sedação com 
carga de dexmedetomidina (1 mcg/kg de peso), administrada 
em 10 minutos. A manutenção da sedação foi feita com infusão 
alvo-controlada de propofol na concentração 0,5 mcg/dL. Rea-
lizada raquianestesia simples hipobárica utilizando agulha de 
Quincke 27 G em L3-L4 com a paciente posicionada em decúbito 
lateral direito. Foi utilizada solução de bupivacaína 0,15% (6 mg) e 
clonidina (45 mcg), injetadas em seringas separadas. Paciente foi 
imediatamente posicionada em decúbito ventral para realização 
da amputação do hálux e esvaziamento poplíteo e permaneceu 
por 75 minutos nessa posição. Em seguida, houve a mudança 
do posicionamento para decúbito dorsal, para a realização do 
esvaziamento inguinal, cuja duração foi de 90 minutos. Nesse 
momento, observou-se que o bloqueio motor apresentado era o 
de grau 1 na escala de Bromage. Ao ser transportada para a SRPA, 
a paciente apresentava recuperação total do bloqueio motor 
(grau 0 na escala de Bromage) e escore 10 na escala de Aldrete. 
DISCUSSÃO: Estabilidade hemodinâmica e menor tempo de re-
cuperação são metas importantes da anestesia segura. O caso 
relatado ilustra uma situação em que, por meio da adequação 
da baricidade do anestésico local em função do posicionamento 
intraoperatório, foi possível a utilização de massa total de anes-
tésico baixa, mas suficiente para a garantia do bloqueio sensitivo 
necessário à cirurgia. Este caso ilustra também a importância de se 
conhecer o planejamento cirúrgico para que se possa programar 
a raquianestesia de maneira adequada. O fato de que a paciente 
seria inicialmente operada em decúbito ventral foi determinan-
te para a escolha de uma solução hipobárica. Dessa forma, foi 
possível privilegiar as raízes posteriores (sensitivas) e diminuir 
o bloqueio sobre as raízes anteriores (motoras e autonômicas).  
O caso relatado ilustra a utilização otimizada da solução hipobárica 
para obtenção de bloqueio posterior parcialmente seletivo, o que 
promove maior estabilidade hemodinâmica, conforto e menor 
tempo de recuperação anestésica.
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676 – Cuidados com cateter peridural  
em paciente com alteração de coagulação: 
relato de caso
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INTRODUÇÃO: A analgesia do neuroeixo desempenha um papel 
importante na abordagem multimodal da dor pós-operatória 
no doente crítico e permite amenizar o desconforto do doente 
e reduzir os estresses fisiológico e psicológico associados. No 
entanto, alterações hemodinâmicas e a resposta inflamatória 
intensa após o procedimento podem gerar alterações que reque-
rem muito cuidado. RELATO DE CASO: A.M.T.A.F., 79 anos, sexo 
feminino, submetida a laparotomia exploradora e enterectomia. 
Após 2 dias, foi colocado cateter peridural para controle de 
dor pós-operatória com bomba de analgesia controlada pelo 
paciente. Foi reoperada devido a isquemia de alça, evoluindo 
com instabilidade hemodinâmica e permanecendo em unidade 
de terapia intensiva (UTI) no pós-operatório. Fez uso de bomba 
de bomba de analgesia nos primeiros dias e, quando suspensa, 
não foi possível a retirada do cateter peridural, pois apresentou 
alteração da coagulação, com INR de 1,7. Paciente ficou com 
cateter peridural durante 22 dias. Nesse período, foi acompa-
nhada com checagem do curativo peridural diário, realizado 
com filme plástico transparente, que possibilita a visualização do 
ponto de inserção, bem como controle do INR a cada 2 dias até 
normalização do mesmo. DISCUSSÃO: É sabido que alterações 
na coagulação conhecidas previamente aos procedimentos ci-
rúrgicos constituem contraindicação absoluta ao uso do cateter 
peridural. Porém, casos em que a alteração de coagulação ocorre 
após o procedimento cirúrgico requerem grande atenção, pois 
o cateter peridural já está instalado. Está recomendado que o 
cateter epidural esteja bem fixo, para evitar a remoção aciden-
tal, e as trocas de curativo e mobilizações devem ser feitas com 
bastante cuidado. Particular atenção deve ser dada à vigilância 
neurológica nesses pacientes. 
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CIÊNCIAS BÁSICAS

135 – Estudo-piloto experimental dos 
efeitos do sevoflurano no pulmão de ratos 
submetidos à sepse
Autores: *Julio Cezar Mendes Brandão, Cidson Leonardo Silva Júnior, Renan 
Santos Cavalcanti, Marcos Torres de Brito Filho, Pablo Amércio Silva Lima, 
Itamar Souza Oliveira-Junior

Instituição: UNIFESP

INTRODUÇÃO: A sepse é um conjunto de manifestações pro-
duzidas por uma infecção normalmente desencadeada por um 
microrganismo, lipopolissacarídeo (LPS), que invade a circulação, 
provocando uma reação pró-inflamatória sistêmica por liberação 
de citocinas que amplificam a resposta inflamatória e induzem 
a uma falência múltipla de órgãos, progredindo para colapso 
circulatório e óbito. A prevalência de sepse nas UTIs, no Brasil, 
é de aproximadamente 30%, com mortalidade maior que 55%. 
OBJETIVO: Avaliar os efeitos do sevoflurano no pulmão de ratos 
submetidos à sepse. MÉTODO: Após aprovação no comitê de ética 
da instituição, os experimentos foram feitos utilizando 14 ratos 
Wistar (215 a 240 g) divididos em 2 grupos. Grupo 1: pentobar-
bital e sepse (n = 7), foi inoculado com injeção intraperitoneal 
de Escherichia coli a 109 UFC/mL (volume de 1 mL/kg). Grupo 2: 
sepse e sevoflurano (n = 7), foi induzida utilizando E. coli a 109 
UFC/mL (1 mL/kg). Após 4 a 5 horas, os animais desenvolveram 

os sinais de sepse (Pao2 < 70 mmHg; temperatura retal > 38 °C 
ou < 36 °C; frequência respiratória > 105 ipm). A indução anes-
tésica foi realizada nos dois grupos com injeção intraperitoneal 
de pentobarbital (40 mg.kg-1). Em seguida, os animais foram 
submetidos à traqueostomia, paralisados com brometo de pan-
curônio (2 mg.kg-1) e ventilados com os seguintes parâmetros: 
VC de 6 mL/kg, PEEP de 3 cm H2O, Fio2 de 0,3, RR 65-70 ipm por 
um período de 3 horas. No grupo 2, a anestesia foi suplemen-
tada com sevoflurano (2%). Ao fim do experimento, os animais 
foram eutanasiados com alta dose anestésica e realizamos lavado 
broncoalveolar (BAL). O lavado foi centrifugado a 3.500 rpm/10 
minutos a 4 °C e o sobrenadante foi congelado a −80 °C para 
dosagem de TNF-α com kit específico. RESULTADO: Os animais do 
grupo 1 apresentaram aumento de TNF-α (53,826 ± 0,573 pg/mL)  
em relação ao grupo 2 (43,79 ± 0,428 pg/mL), com p < 0,05. 
CONCLUSÃO: Apesar de o mecanismo de ação não estar claro, o 
uso de sevoflurano reduziu o TNF-α no BAL.
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689 – Tratamento da dor com opioides: 
conhecimento de acadêmicos de medicina
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Paula Magro de Oliveira
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INTRODUÇÃO: A dor aguda ou crônica, por ser condição clínica 
complexa, muitas vezes é tratada de forma inadequada. Além disso, 
o sucesso do tratamento é superdimensionado pelos profissionais de 
saúde. OBJETIVO: Conhecer a percepção de acadêmicos de medici-
na sobre avaliação da dor, uso de opioides e seus principais efeitos 
adversos. MÉTODO: Após aprovação pelo CEP da instituição, foram 
incluídos, por conveniência, 30 acadêmicos do sexto ano do curso 
de medicina, que responderam a um questionário sobre avaliação 
da dor, emprego de opioides e seus efeitos adversos. RESULTADO 
E DISCUSSÃO: A maioria dos participantes citou, como método de 
avaliação da dor, as queixas (83%) ou expressão facial (67%), sendo 
que as escalas de dor foram relatadas por 13 participantes (43%). 
Quanto à indicação de opioides, 28 participantes (93%) indicaram 
dor intensa e apenas 13 (43%) indicaram dor moderada. Em relação 
aos efeitos adversos, 25 (83%) citaram depressão respiratória e 23 
(77%) relataram náuseas e vômitos. CONCLUSÃO: Os resultados 
obtidos sugerem que os acadêmicos do último ano do curso de 
medicina apresentam deficiência referente aos métodos de avaliação 
da dor e da indicação de opioides para dor moderada. Entretanto, 
mostram-se conhecedores dos principais efeitos adversos dessa 
classe de fármacos.
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CIRURGIA CARDIOVASCULAR

684 – Avaliação ecocardiográfica 
transesofágica intraoperatória  
para trombose em cânula de suporte 
circulatório mecânico 
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Alexander Alves da Silva, Vitor Zeponi Dal`Acqua, Millena Vanessa Oliveira 
Damasceno, Maiana Oliveira de Jesus
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INTRODUÇÃO: O suporte circulatório mecânico vem sendo cada 
vez mais utilizado no manejo da disfunção ventricular. Apesar 
dos avanços dessa tecnologia, a complexa interação entre o dis-
positivo e o paciente ainda favorece a formação de trombos, que 
podem levar ao mau funcionamento e eventos tromboembólicos 
e podem modificar a conduta cirúrgica como descrito neste caso. 
RELATO DE CASO: Paciente no 2º mês de puerpério, 34 anos, com 
queixas gripais há 6 dias. Teve diagnóstico de amigdalite tratada 
com azitromicina. Em 29/06, despertou com dor retroesternal 
e dispneia. Marcadores de necrose miocárdica positivos, sendo 
aventada hipótese de miopericardite viral. Apresentou sinais 
de baixo débito cardíaco e foi encaminhada à UTI. Ecocardio-
grafia transtóracica (ECOTT) (30/06): FE 26%, AE 28, VE 40 x 34, 
SS 9, PP 9. Hipocinesia difusa. Derrame pericárdico discreto a 
moderado. Introduzida antibioticoperapia, metilprednisolona e 
imunoglobulina, além de dobutamina, sem melhora da má per-
fusão. Optou-se por passagem de BIA. Evoluiu para passagem de 
oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) AV em 01/07. 
ECOTT (01/07): Hipocontratilidade difusa do VE com disfunção 
importante. Disfunção moderada a importante de VD. FE: 23%. 
Paciente manteve sinais de baixo débito e fluxo baixo, além de 
má perfusão em MID após canulação. Decidida então a troca 
pela CentriMag® esquerda. Realizado implante de CentriMag® 
no mesmo dia; ademais descanulação de ECMO e realização de 
biópsia miocárdica. Paciente evoluiu em desmame de dobuta-
mina, com melhora de função de VE e menor dependência da 
CentriMag®. Em 08/07, apresentou episódio de ataque isquêmico 
transitório, com episódios intermitentes de microembolização 
para artérias encefálicas evidenciados pelo doppler transcraniano 
apesar da otimização da anticoagulação. Optou-se por explante 
em 11/07. A programação cirúrgica inicial era retirada da cânula 
venosa do AE e atriorrafia sem circulação extracorpórea (CEC). 
A ETE intraoperatória evidenciou a presença de trombo circun-
dando a cânula venosa da CentriMag® com espessura de 0,7 
cm e extensão de 4,3 cm, ultrapassando a valva mitral, VE com 
comprometimento sistólico moderado por hipocinesia difusa, FE 
45%, E/E’ 14, TAPSE 1,7 cm, PSAP 32 mmHg. Devido ao trombo e 
ao potencial risco de eventos embólicos, a técnica cirúrgica foi 
modificada para toracotomia e abertura de AE com CEC de 80 
minutos. Paciente foi extubada em sala cirúrgica, teve melhora 
progressiva com recuperação da disfunção biventricular e com 
VD normal no pós-operatório. ECOTT (14/07): FE 57%, PSAP 36 
mmHg. DISCUSSÃO: O manejo da interface dispositivo-paciente 
é de suma importância para maior sobrevida e recuperação do 
paciente, sendo que o uso de ETE no intraoperatório direciona 
o tratamento adequado.
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CIRURGIA TORÁCICA

758 – Isolamento lobar seletivo – 
metastasectomias pulmonares em paciente 
com pneumectomia funcional contralateral: 
relato de caso
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INTRODUÇÃO: O isolamento lobar seletivo com utilização de bloque-
adores brônquicos foi descrito como técnica alternativa em pacientes 
limítrofes que não toleram a ventilação monopulmonar. No entanto 
essa técnica pode ser utilizada em outras situações igualmente críticas, 
evitando-se o uso de membranas de oxigenação extracorpórea (ECMO). 
Cabe ao anestesiologista adquirir treinamento para a execução de 
técnicas avançadas de isolamento pulmonar, melhorando, assim, o 
desfecho de pacientes limítrofes que são frequentes em cirurgias de 
ressecções pulmonares. RELATO DE CASO: Paciente de 63 anos, sexo 
feminino, submetida em 2013 a radio e quimioterapia neoadjuvantes, 
seguidas de ressecção de angiossarcoma de artéria pulmonar esquerda 
e reconstrução com enxerto de PTFE. Apresentou trombose do enxerto 
seguida de pneumonia necrotizante. Houve perda funcional do pulmão 
esquerdo. Cintilografia de perfusão, demonstrava 93,8% de perfusão 
no pulmão direito e apenas 6,2% do pulmão esquerdo. Evoluiu 4 anos 
depois com três metástases pulmonares em lobo inferior direito e 
uma metástase em lobo superior direito. Havia indicação de ressecção 
por videotoracoscopia. A proposta inicial era fazer a cirurgia com a 
paciente em ECMO. A equipe de anestesiologia optou por realizar o 
procedimento utilizando ventilação com isolamento seletivo do lobo 
inferior direito com bloqueador brônquico Arndt Cook® 9 Fr, seguida 
de isolamento do lobo superior direito. O procedimento foi realizado 
com sucesso. Houve apenas dificuldade técnica de isolamento do 
lobo superior direito, mas que não comprometeu a realização do 
procedimento. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Existiam bases fitopatoló-
gicas para o sucesso da estratégia anestésica proposta. Como o fluxo 
sanguíneo pulmonar era predominante à direita, mesmo isolando um 
lobo inteiro, seria mantida troca ventilatória, uma vez que a fração 
de shunt seria mínima e não haveria hipoxemia. Sem dúvida, a venti-
lação com isolamento lobar seletivo é um refinamento das técnicas 
de isolamento pulmonar e demanda, além de experiência, domínio 
da anatomia das vias aéreas e das técnicas de broncoscopia. Tem a 
vantagem, no entanto, de tornar exequível cirurgias pulmonares em 
situações extremas, sem utilização de membranas de oxigenação 
extracorpórea, que são dispositivos invasivos e com complicações 
potencialmente graves.
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760 – Isolamento pulmonar na população 
pediátrica – a utilização de bloqueador 
brônquico com máscara laríngea é segura? 
Relato de três casos
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INTRODUÇÃO: O isolamento pulmonar na população pediátrica é 
desafiador. Uma combinação de baixa capacidade residual funcional 
e vias aéreas de pequeno calibre faz muitos procedimentos torácicos 
serem realizados sem ventilação monopulmonar. A surgimento de 
bloqueadores brônquicos e broncofibroscópios de pequeno calibre 
começou a mudar essa realidade. Mas o deslocamento frequente 
dos bloqueadores brônquicos durante a manipulação do tubo 
traqueal continua a ser um problema não totalmente equacionado. 
RELATO DE 3 CASOS: Dois pacientes, de 4 e 11 anos, com empiema 
pleural parapneumônico, dependentes de CPAP sob máscara full 
face, foram submetidos a descorticação pulmonar por videotoracos-
copia. Um paciente de 6 meses com diagnóstico de massa cística 
justamediastinal de 3,3 x 2,8 x 2,4 cm em hemitórax esquerdo, foi 
submetido a ressecção cirúrgica com toracotomia. Nos três casos, 
houve deslocamento do bloqueador Arndt Cook® 5 Fr durante 
a intubação traqueal. Utilizamos, com sucesso, como técnica de 
resgate, a ventilação monopulmonar sob máscara laríngea, com-
binada ao bloqueador bônquico Arndt Cook® 5 Fr. DISCUSSÃO E 
CONCLUSÃO: Apesar de a literatura considerar como relativas muitas 
das indicações de isolamento pulmonar, a sua exigência é cada vez 
maior com o advento das cirurgias videotoracoscópicas. Isso não é 
diferente na população pediátrica. Apesar da grande dificuldade 
técnica, é possível o isolamento pulmonar nessa população. Mas, 
para realizá-la com sucesso, o anestesiologista precisa dominar a 
anatomia das vias aéreas e as técnicas de broncoscopia. Na popu-
lação pediátrica, o deslocamento dos bloqueadores brônquicos é 
frequente durante a manipulação das vias aéreas, o que pode gerar 
hipoxemia grave. A combinação da máscara laríngea ao bloqueador 
brônquico permite a ventilação durante todo o período em que se 
faz o posicionamento do bloqueador, com menor manipulação e, 
consequentemente, menor ocorrência de deslocamento do blo-
queador brônquico. Pode ser usada tanto como técnica de resgate, 
como técnica principal no manejo da ventilação monopulmonar 
na população pediátrica.
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937 – Analgesia pós-operatória para 
toracotomia, com cateter intrapleural  
e infusão contínua de anestésico local 
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INTRODUÇÃO: A dor aumenta a morbimortalidade em pacientes 
submetidos a toracotomia, por alteração da mobilidade torácica e 
pela dificuldade em eliminar secreções. Por isso é tão importante o 
planejamento da analgesia pós-operatória. RELATO DE CASO: Pacien-
te do sexo masculino, 63 anos, ex-tabagista, com câncer pulmonar. 
Queixa de dispneia progressiva e tosse. Exames físico e laboratoriais 
sem alterações. Procedimento proposto: pneumectomia radical 
direita com broncoplastia. Paciente estável hemodinamicamente; 
foi realizado acesso venoso periférico calibroso, monitorização 
básica e pressão arterial invasiva. Indução anestésica com fentanila, 

propofol e rocurônio; intubação com cânula endotraqueal duplo 
lúmen, Robertshaw 39. Puncionado acesso venoso central em 
veia jugular direita. Tentativas múltiplas de peridural torácica sem 
sucesso. Optado pelo implante de cateter intrapleural e infusão 
contínua de anestésico local (AL). Técnica: paciente em decúbito 
lateral esquerdo, introduzida agulha Tuohy, sob visualização direta 
da cavidade torácica, posteriormente à altura da incisão; agulha 
acoplada a seringa de 5 mL com ropivacaína 1%. Quando houve 
abaulamento da pleura pelo AL, foi implantado o cateter e instalada 
bomba de infusão contínua (BIC) com ropivacaína 0,16% (4  mL/h). 
Procedimento sem intercorrências, paciente encaminhado à UTI, 
onde evolui com ótimo controle álgico, sendo retirado cateter 
após 48 horas. DISCUSSÃO: A dor aumenta a morbimortalidade 
pós-operatória em muitos procedimentos, dentre eles a toraco-
tomia. Várias são as vantagens de uma adequada analgesia, entre 
elas: maior conforto, melhor expansão pulmonar e mobilização 
de secreções, diminuição de atelectasias, de broncopneumonia 
e do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Cada vez mais tem se 
optado pelo bloqueio regional, pois, além do controle álgico, pos-
sibilita diminuição no uso de opioides e, consequentemente, de 
seus efeitos colaterais. O cateter intrapleural pode ser considerado 
uma opção quando há containdicação à peridural ou em ocasiões 
de dificuldade na punção. A técnica consiste na infusão de AL na 
membrana pleural, o que determinaria o bloqueio anestésico das 
raízes intercostais. No caso descrito, o cateter com BIC de AL obte-
ve um ótimo controle da dor pós-operatória, porém a escolha da 
forma de analgesia depende da experiência do anestesiologista e 
da disponibilidade de materiais no serviço. Novas técnicas estão 
surgindo, e mais estudos são necessários para compará-las e com-
provar a superioridade de uma sobre a outra. 
Referências 
Matek J, Michálek P, Michálek P, Trča S, Krška Z. Management of acute postoperative 
pain following thoracotomy - state of the art. Rozhl Chir Summer. 2016;95(6):217-21. 

Tamura T, Mori S, Mori A, Ando M, Yokota S, Shibata Y, et al. A randomized controlled 
trial comparing paravertebral block via the surgical field with thoracic epidural block 
using ropivacaine for post-thoracotomy pain relief. J Anesth.2017;31(2):263-70. 
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130 – Particularidades da anestesia  
no portador de paraparesia espástica  
tropical – HTLV 1
Autores: Patricia Fiorani Pennabel, Naira Bueno Seixas, Mônica Braga 
da Cunha Gobbo, Walmor Elias Calil Filho, Eder Adnan de Jesus, *Priscila 
Pechim de Andrade

Instituição: Hospital da PUC – Campinas

INTRODUÇÃO: O human T cell lymphotropic virus (HTLV) é um vírus 
pertencente à família Retroviridae, e atualmente são descritos quatro 
tipos: HTLV-1, HTLV-2, HTLV-3 e HTLV-4. O HTLV-1 está associado 
a duas doenças: leucemia/linfoma de células T do adulto e a uma 
doença neurológica degenerativa crônica, a paraparesia espástica 
tropical (PET). Essa última é decorrente de uma mielopatia torácica, 
degenerativa e progressiva, que se apresenta com distúrbios de 
marcha, fraqueza e enrijecimento dos membros inferiores conse-
quentes à diminuição gradual da força muscular e à espasticidade 
nos miótomos acometidos. O presente caso se trata de uma evis-
ceração no oitavo pós-operatório de uma laparotomia exploradora 
em um paciente portador da doença. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo masculino, 64 anos, IMC 24 kg/m2, ex-tabagista, ex-etilista, 
ex-usuário de cocaína injetável, sorologia reagente para hepatite C 
e portador de PET, com necessidade de auxílio para deambulação. 
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Admitido em sala em ar ambiente, SO2  92%, hemodinamicamente 
estável, consciente e orientado, sons respiratórios diminuídos em 
base pulmonar esquerda e em anasarca. Acesso venoso central 
prévio e monitorização de acordo com padrão da ASA. Realizada 
indução anestésica com 100 mcg de fentanila, 100 mg de propofol 
e 50 mg de rocurônio. Intubação orotraqueal (IOT) e manutenção 
anestésica com sevoflurano. Cirurgia com duração de 45 minutos, 
sem intercorrências. Após extubação, evoluiu com insuficiência 
respiratória, diminuição do nível de consciência e instabilidade 
hemodinâmica. Realizada nova IOT com 100 mg de propofol e 50 
mg de rocurônio, ligada noradrenalina 0,2 mcg/kg/min, puncionada 
artéria radial para monitorização da pressão arterial e encaminhado 
à UTI. DISCUSSÃO: A mielopatia associada ao HTLV-1 ocorre em 4% 
dos seus portadores, com acometimento predominante na quarta e 
na quinta décadas de vida, raramente antes dos 20 anos ou após os 
70 anos. É de início insidioso, evolução progressiva e predomina no 
sexo feminino. Sintomas de disfunção vesicointestinal e sexual são 
as primeiras queixas do paciente, e miopatia pode estar associada. 
Alguns autores reportam que o propofol em doses de indução, 2 a 
3 mg/kg, provoca diminuição da atividade eletromiográfica em 20% 
dos portadores da doença. Estes também apresentam um elevado 
número de receptores colinérgicos fora da placa neuromuscular, 
logo o uso de relaxantes despolarizantes pode desencadear hiperca-
lemia grave. Optamos, então, pela anestesia geral balanceada com 
propofol em subdose e relaxante neuromuscular adespolarizante, 
proporcionando a realização do procedimento com redução dos 
riscos de complicações perioperatórias. 
Referências 
Champs APS, Passos VMA, Barreto SM, Vaz LS, Ribas JGR. Mielopatia associada ao 
HTLV-1: análise clínico-epidemiológica em uma série de casos de 10 anos. Rev Soc 
Bras Med Trop. 2010;46(6):668-72.

Rodrigues M, Cabral F, Pina F. Paraparesia espástica tropical- abordagem anestésica. 
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178 – Anestesia para paciente portador  
de síndrome de prune-belly
Autores: Bruna Veiga Gonçalves, Angela Kaori Susume, Erick Oliveira Lima 
Gomes, Ana Carolina Andrade Farias, *Adriane Mendes Caminha Lima, 
Lena Claudia Maia Alencar

Instituição: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

INTRODUÇÃO: A síndrome de prune-belly é uma doença congênita 
rara (1: 35.000-1: 50.000), caracterizada por deficiência da muscu-
latura da parede abdominal, anormalidades do trato urinário e 
criptorquidia bilateral. A insuficiência da musculatura abdominal 
pode resultar em infecções respiratórias recorrentes (incapacidade 
de expelir adequadamente corpos estranhos e secreções das vias 
aéreas). Devido às anormalidades, esses pacientes são submetidos a 
diversos procedimentos cirúrgicos desde o nascimento. Este relato 
objetiva descrever o procedimento anestésico para realização de 
abdominoplastia, nefroureterotomia e orquidopexia em paciente 
portador de síndrome de prune-belly. RELATO DE CASO: A.E.A.S., 
sexo masculino, 2 anos, 15 kg. Avaliação pré-anestésica: ASA II, 
sem alergia medicamentosa, cirurgia anterior (vesicostomia) sem 
intercorrências. Monitorização com multiparâmetros, venóclise em 
membro superior direito com cateter 22 G. Midazolam (0,15 mg/kg), 
indução com fentanila (4 mcg/kg), propofol (4 mg/kg) e rocurônio 
(0,6 mg/kg), seguido de intubação orotraqueal com tubo endotra-
queal 4,5 com cuff. Manutenção com sevoflurano 2,5% sob ventilação 
mecânica pressão controlada. Realizado bloqueio peridural em 
decúbito lateral direito, a nível de L1-L2, com levobupivacaína 0,25% 
(30 mg) e morfina (0,5 mg). Obtido acesso venoso central em veia 
subclávia direita. Cateterizada artéria radial esquerda, após o teste 
de Allen, para monitorização invasiva da pressão arterial e coleta 
de exames. Hidratação com ringer lactato pelo protocolo de Berry. 

Sem instabilidade clínica durante o procedimento, sem necessidade 
de transfusões ou correções hidreletrolíticas. Procedimento com 
duração de 4 horas, paciente foi conduzido a UTI entubado e com 
relaxamento muscular, para evitar esforço da parede abdominal 
permanecendo por 48 horas sedado, sendo então extubado sem 
complicações, com alta para enfermaria em boas condições clínicas. 
DISCUSSÃO: A síndrome de prune-belly
 pode estar acompanhada de malformações cardiopulmonares e 
escoliose, sendo necessário uma avaliação pré-operatória minuciosa 
e conhecimento a respeito da síndrome por parte da equipe de 
anestesiologia. O adequado manejo anestésico desses pacientes, 
a manutenção do fluxo sanguíneo renal e débito urinário são al-
guns dos fatores mais relevantes para um desfecho pós-operatório 
favorável, com objetivo de evitar injúria renal pós-operatória e 
reduzir a morbidade.
Referências 
Aydogmus MT, Oba S, Ediz N, Berber S, Sarikas CM. Anaesthetic management of 
laparoscopic surgery in prune-belly syndrome: report of two cases. Turk J Anaesth 
Reanim. 2013;41:98-100.
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199 – Anestesia em portador de proteinose 
alveolar pulmonar: relato de caso e aspectos 
pré-operatórios
Autores: *Naira Bueno Seixas, Renata de Paula Lian, Eder Adnan de Jesus, 
Thiago Fernando Ruicci Silva, Walmor Elias Calil Filho, Mônica Braga da 
Cunha Gobbo

Instituição: Hospital PUC – Campinas

INTRODUÇÃO: A proteinose alveolar pulmonar (PAP) é uma do-
ença rara (4 casos em 1 milhão), caracterizada pelo acúmulo 
de material lipoproteico intra-alveolar devido a um déficit da 
atividade dos macrófagos. Há, portanto, aumento do surfactante 
pulmonar, o que restringe as trocas gasosas e causa dispneia, 
tosse e maior suscetibilidade a infecções. Pode ter origem au-
toimune, congênita e secundária a doenças onco-hematológicas 
ou exposição a agentes. O diagnóstico é baseado em imagem 
compatível em tomografia, com espessamento septal e áreas de 
vidro fosco, e achados do lavado broncoalveolar. São opções de 
tratamento da PAP primária: lavagem pulmonar total, reposição 
do fator estimulador de colônias de macrófagos e granulócitos, 
rituximabe e transplante pulmonar. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 61 anos, 1,65 m, 90 kg, ASA II devido a PAP, 
ex-tabagista, hipertensão arterial e hipotireoidismo. Referia dor 
lombar progressiva há 4 anos, com início durante internação para 
lavagem pulmonar. Ressonância magnética com espondilodiscite 
em L3-L4 com coleções paravertebrais e epidural, além de altera-
ções na articulação facetária L5-S1 direita. Indicada biópsia de L5 
pela infectologia e neurocirurgia. Avaliada a tomografia de tórax, 
compatível com PAP; espirometria com distúrbio obstrutivo leve 
com CVF reduzido em 34%, leve melhora após broncodilatador, e 
ecocardiografia com disfunção diastólica grau I, fração de ejeção 
de 63%. Orientado pela pneumologia fenoterol e ipratrópio, além 
de nebulização contínua por 24 horas. Paciente admitida na sala 
operatória com saturação de 89% em ar ambiente; administrado 
oxigênio (3 L/min); posicionada em decúbito lateral esquerdo. 
Realizada sedação consciente com cetamina (0,2 mg/kg, em bolus) 
e dexmedetomidina (1 mcg/kg/min, por 10 minutos; manutenção 
na dose 0,5 mcg/kg/min). Manteve saturação de 95% e estabi-
lidade hemodinâmica durante o procedimento de 45 minutos. 
DISCUSSÃO: O maior preditor de eventos adversos pulmonares no 
pós-operatório é a avaliação clínica. Em casos moderados a graves 
na espirometria, a gasometria arterial é indicada. Pacientes com 
hipertensão arterial pulmonar têm indicação de eletrocardiograma 
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e ecodopplercardiograma. Na exacerbação pulmonar, a cirurgia 
deve ser adiada por 30 dias. Em pacientes estáveis, medicações 
de uso contínuo são mantidas, e 3 a 5 dias antes pode haver be-
nefício no uso de corticoterapia intravenosa, broncodilatadores 
inalatórios de ação rápida e fisioterapia respiratória. Em casos de 
hiper-reatividade brônquica, é orientado corticoterapia via oral 5 
dias antes, beta-2 de curta duração e anticolinérgicos em doses 
plenas, associados a corticoides intravenosos imediatamente 
antes da cirurgia. 
Referências 
Degani-Costa LH, Faresin SM, Falcão LFR. Avaliação pré-operatória do paciente 
pneumopata. Rev Bras Anestesiol. 2014;64(1):22-34.

Vymazal T, Krecmerova M. Respiratory strategies and airway management in patients 
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225 – Anestesia em paciente com deficiência 
de fator XII: relato de caso 
Autores: Maria Fernanda Pontes Tesser, Rafael Klein Gomes, Vasco Miranda 
Júnior, Cristine Formighieri Angonese, Márcio Rahel Farias Guimarães, 
*Gabrielle Alekine Freitas M. de Lemos

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

INTRODUÇÃO: A deficiência do fator XII ou fator de Hageman é uma 
desordem hematológica rara, de caráter autossômico recessivo, com 
real incidência desconhecida, mas estimada em menos de 1 em 1 
milhão de indivíduos. Em geral, é descoberta durante avaliação 
laboratorial pré-operatória ou investigação de outras doenças, 
pelo alargamento do tempo de tromboplastina parcial ativado, e 
não parece aumentar risco de sangramento, mesmo em cirurgias 
de grande porte. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
59 anos, ASA II, com antecedentes de apneia obstrutiva do sono, 
sobrepeso e hipotireoidismo. Encaminhada ao ambulatório de 
avaliação pré-anestésica com vistas à colpoplastia posterior com 
perineorrafia. Negava história pessoal ou familiar de sangramento. 
Cirurgias prévias: rinoplastia, sling vaginal e correção de hálux valgo, 
sem relato de intercorrências. Exame físico da via aérea com diversos 
preditores de dificuldade de intubação. Revisão laboratorial: tempo 
de tromboplastina parcial ativado 37,4 segundos (REFERÊNCIA: 27,3 
segundos), INR 0,96, plaquetas 303.000/mm³. Seguiu-se investi-
gação complementar e evidenciou-se atividade de 23% do fator 
XII da coagualação (REFERÊNCIA: 50-150% de atividade). Demais 
fatores de coagulação, FAN, ANCA-p, anticoagulante lúpico, fator 
reumatoide sem alterações. Nenhuma medida transfusional ou 
manejo específico foram adotados no pré-operatório. Monitorizada 
com cardioscopia, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso, 
capnografia, analisador de gases, venóclise com Abocath 20 G, BIS e 
monitorização da junção neuromuscular com sequência de quatro 
estímulos (TOF). A técnica anestésica escolhida foi anestesia geral 
venosa total com propofol, fentanila, rocurônio. À laringoscopia 
direta para intubação orotraqueal verificou-se classificação de 
Cormack-Lehane IIIb, intubada com sucesso na primeira tentativa, 
às cegas, através de Bougie, confirmado por capnografia. Procedi-
mento cirúrgico com duração de 1 hora e 30 minutos, manteve-se 
estável e com relato de sangramento desprezível. Recebeu alta 
hospitalar no mesmo dia. DISCUSSÃO: Pacientes com deficiência de 
FXII não estão sob risco aumentado de sangramento. A cascata de 
coagulação se mantém normal via ativação direta do fator IX pelo 
fator tecidual e complexo VIIa, compensando assim a deficiência do 
fator XII. Dessa forma, sua deficiência, mesmo que grave, não parece 
aumentar risco de sangramento, mesmo durante procedimentos 
cirúrgicos maiores. No entanto, existe um aumento teórico de 
risco de trombose venosa, ainda não bem demonstrado. De todo 
modo, à luz do conhecimento atual, o manejo perioperatório não 
enseja maior cuidado do que o usual no que diz respeito ao risco 
de sangramento. 

Referências
Rezende SM. Distúrbios da hemostasia: doenças hemorrágicas. Rev Med Minas 
Gerais. 2010;20(4):534-53. 

National Organization for Rare Disorders (NORD). Factor XII deficiency [Internet]. 
Danbury: NORD; c2019 [capturado em 15 fev. 2020]. Disponível em: https://raredi-
seases.org/rare-diseases/factor-xii-deficiency/

301 – Parto cesáreo em contexto de morte 
encefálica: relato de caso de portadora de 
arterite de Takayasu
Autores: *Paula Alves Pinheiro, Isadora Megale Quadros, Gabriela Silva 
Duarte Araújo, Fernando Antônio da Silva Cifuentes, Marcello de Albu-
querque França, Marina Ayres Delgado

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: A arterite de Takayasu (AT) é uma doença de aco-
metimento de grandes vasos com etiologia pouco conhecida, com 
componente genético, imunológico e possível gatilho infeccioso. 
Acomete com mais frequência mulheres e adultos jovens. Na 
gestação, é potencialmente grave, com mortalidade materna 
entre 4 e 5%, sendo os óbitos mais frequentes no 3º trimestre, 
parto e puerpério. O objetivo deste trabalho é discutir a doença 
e sua relação com a anestesiologia. RELATO DE CASO: A.V.M.M., 
gestante de 21 anos, IG 34 semanas, em acompanhamento pré-
-natal de alto risco por arterite de Takayasu, porém com baixa 
adesão ao tratamento, em uso irregular de AAS, prednisona e 
azatioprina. Doppler arterial com 26S+ 5 D demonstrava subo-
clusão bilateral de carótidas. Compareceu ao serviço de obste-
trícia com queixa de cefaleia de forte intensidade, refratária a 
analgésicos, associada a aumento pressórico (230 x 120 mmHg). 
Evoluiu com rápido rebaixamento de sensório seguido de crises 
tônico-clônicas generalizadas, sendo intubada pela equipe de 
anestesiologia. Realizada tomografia computadorizada de crânio, 
que evidenciou hemorragia subaracnóidea difusa, classificação 
de Fisher IV, sem proposta neurocirúrgica, definido prognóstico 
neurológico reservado. Realizada cesárea após início de protocolo 
de morte encefálica, sob anestesia geral com administração de 
fentanila, propofol e atracúrio, sendo RN encaminhado à unidade 
neonatal. Família consentiu com a doação de órgãos, sendo um 
rim transplantado. DISCUSSÃO: Apesar de rara, a AT possui maior 
incidência em mulheres em idade fértil, sendo uma realidade em 
maternidades de alto risco. A associação com a doença hiperten-
siva específica da gravidez é de 60% e, em gestantes previamente 
hipertensas, o descontrole pressórico é frequente. A progressão da 
doença ocasiona dilatação aneurismática das artérias, com possível 
ruptura e acidente vascular encefálico hemorrágico. Durante a 
anestesia, o controle pressórico é um desafio, sendo que a técnica 
escolhida deve levar em consideração a melhor manutenção da 
estabilidade hemodinâmica. Discute-se se a anestesia geral seria 
superior à regional nos casos de AT, contudo deve-se lembrar que 
manobras como laringoscopia podem gerar estímulo simpático e 
suas complicações caso o plano anestésico não esteja adequado. 
A anestesia regional, por sua vez, pode gerar bloqueio simpático 
com hipoperfusão regional e cerebral, sendo importante ressaltar 
que pacientes portadoras de AT não toleram reduções súbitas de 
pré-carga, pois seus vasos estenóticos e pouco complacentes não 
compensam tais alterações adequadamente; motivo pelo qual 
também não toleram sobrecarga volêmica. No caso em questão, 
no momento da realização da cesárea, o prognóstico neurológico 
era reservado, sendo assim, a anestesia teve foco na viabilidade 
fetal e cuidados a um potencial doador de órgãos. 
Referência 
Castro RRT, Netto LS, Netto M, Micmacher E. Arterite  de Takayasu e gravidez. Rev 
Bras Saúde Mater Infant. 2010;2(3):217-21.
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324 – Anestesia geral para cirurgia 
videolaparoscópica em paciente portadora  
de distrofia muscular de Steinert
Autores: *Luisa Helena Nogueira dos Reis Pereira, Guilherme Dias do 
Carmo, Larissa Martins Silva, Natália de Barros Borba, Magda Lourenço 
Fernandes, Cláudia Helena Ribeiro da Silva

Instituição: Santa Casa BH

INTRODUÇÃO: A doença de Steinert ou distrofia miotônica tipo 1 
(DM1) é uma doença neuromuscular de transmissão autossômica 
dominante, com importantes repercussões sistêmicas. Por esse 
motivo e pelas imprevisíveis respostas aos agentes anestésicos 
comumente utilizados, as distrofias miotônicas configuram um 
desafio para o anestesiologista. O objetivo do presente relato 
foi discutir os cuidados anestésicos para pacientes com DM1. 
RELATO DE CASO: I.M., 55 anos, sexo feminino, submetida a co-
lecistectomia videolaparoscópica. Portadora de DM1 e HAS, em 
uso de losartana, hidroclorotiazida e carbamazepina. Exame fí-
sico: hipotrofia distal em membros, dificuldade na deglutição e 
disfonia. Cirurgias prévias, sob sedação e/ou bloqueio de neu-
roeixo, sem intercorrências. Exames laboratoriais sem altera-
ções. ECG com BRE e BDASE. Cintilografia miocárdica com baixa 
possibilidade de isquemia, FEVE 72% e BRE. Holter: BAV de 1º 
grau intermitente, distúrbio de condução interventricular, sem 
sinais de isquemia. Via aérea: Mallampati II, distância interdentária  
< 3,5 cm e índice de Wilson 1. Estado físico ASA III. Optado por reali-
zação de anestesia venosa total e intubação com paciente acordada 
com fibroscópio e anestesia tópica translaríngea. A anestesia foi man-
tida com oxigênio e ar comprimido, remifentanila a 0,3 mcg/kg/min  
e propofol em infusão alvo-controlada com titulação progressiva 
até o alvo regulado em 4 mcg/mL. Não foi utilizado bloqueador 
neuromuscular. Monitorizada com oximetria de pulso, ECG, pressão 
intra-arterial, capnografia e termômetro. O procedimento durou 40 
minutos. Ao final, a paciente foi extubada e encaminhada ao CTI 
hemodinamicamente estável, sem queixas álgicas. DISCUSSÃO: 
Entre as particularidades dos pacientes com DM1, destacam-se 
fraqueza de músculos faríngeos e respiratórios e atraso do esva-
ziamento gástrico, o que os torna predispostos à aspiração e à 
restrição pulmonar. Há também resposta diminuída a hipóxia e 
hipercapnia, sendo recomendado evitar-se uso de sedativos de 
ação prolongada. As alterações cardiológicas, como distúrbios 
de condução, são comuns. Crises mioclônicas podem ser desen-
cadeadas por agentes anestésicos (succinilcolina), hipotermia e 
alguns medicamentos, como o propranolol. A relação entre ha-
logenados e hipertermia maligna é incerta, mas os bloqueadores 
neuromusculares adespolarizantes mostram efeito prolongado e 
imprevisível. No caso relatado, o adequado planejamento anes-
tésico e a adoção de todos os cuidados para evitar os fatores 
complicadores supracitados foram mandatórios para garantir a 
segurança do paciente e sucesso do procedimento. 
Referências 
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338 – Doença multiminicore e anestesia
Autores: *Rodriguez C.; Roth J.; Milagre F.; Santa Helena F.; Reinehr V; 
Mendes F.

Instituição: Hospital Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre

INTRODUÇÃO: A miopatia dos múltiplos minifocos (MM) é uma doen-
ça congênita rara, definida por alterações estruturais observadas ao 
microscópio óptico e eletrônico de múltiplas e pequenas áreas sem 
atividade enzimática oxidativa e desorganização focal das proteínas 
contráteis envolvendo poucos sarcômeros. A forma clássica da doença 
se manifesta com hipotonia mais ou menos grave e fraqueza genera-
lizada, predominante em músculos axiais e proximais em membros. 
Entretanto, variantes clínicas existem. A MM é usualmente herdada 
como traço autossômico recessivo. Heterogeneidade genética tem 
sido reconhecida, e, até o momento, mutações nos genes RYR1 e 
SEPN1 foram detectadas. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
26 anos, 25 kg, altura 1,34 m, portadora da doença multiminicore, 
cadeirante, com escoliose marcada da coluna toracolombar, limitação 
de expansão do tórax, ventilação de suporte através de traqueostomia, 
ingressa para realização de artrodese de coluna, classificada como 
ASA III, realizada anestesia geral venosa total, sem uso de relaxante 
neuromuscular, prevenção do sangramento com ácido tranexâmi-
co, monitorização básica e invasiva da pressão arterial e do débito 
cardíaco, uso de potenciais sensitivos e motores, procedimento 
realizado em dois tempos cada um com uma duração de 8 horas. 
No primeiro, foram corrigidos sete níveis, durante o transoperatório 
a paciente apresentou sangramento importante com instabilidade 
hemodinâmica, foi transfundida e trasladada para UTI; após duas 
semanas, nova intervenção com sucesso, conseguindo-se a corre-
ção total de 15 níveis, com uma recuperação satisfatória sem outras 
sequelas. DISCUSSÃO: Pacientes com MM apresentam um grande 
desafio anestésico, devendo-se levar em consideração possíveis 
alterações cardíacas e deformidades graves da coluna que exijam 
um planejamento do manejo da via aérea; além disso, a doença 
multiminicore tem um risco aumentado de desenvolvimento de 
hipertermia maligna, por isso devem ser abolidos os agentes voláteis e 
os bloqueadores neuromusculares, como a succinilcolina. A anestesia 
venosa total é a técnica de escolha – propofol, midazolam, opioides 
e cetamina têm sido usados sem complicações. A monitorização da 
temperatura e o EtCO2 são mandatórios. A monitorização neuro-
muscular é fortemente recomendada. A medição pré-operatória e 
pós-operatória de CK também é aconselhável.
Referências
Beggs AH, Agrawal PB. Multiminicore disease. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon 
RA, Wallace SE, editors. GeneReviews [Internet]. Seattle: University of Washington; 
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444 – Manejo anestésico em histerectomia 
subtotal abdominal após cesariana em 
paciente portadora de granulomatose 
eosinofílica com poliangeíte (síndrome  
de Churg-Strauss)
Autores: Tânia Cursino de Menezes Couceiro, Gustavo Araújo Cozer, Bruno 
José Aliano Costa, *Gustavo Henrique França de Moraes, Ramon Arruda 
Câmara Santos, Roberto de Oliveira Couceiro Filho

Instituição: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 
– IMIP

INTRODUÇÃO: A granulomatose eosinofílica com poliangeíte (GEP), 
ou síndrome de Churg-Strauss, é uma vasculite sistêmica que aco-
mete principalmente vasos de pequeno e médio calibres, podendo 
manifestar-se na forma de asma, eosinofilia e granulomas extravas-
culares. Na gravidez, a doença tende a apresentar um aumento de 
atividade, tendo as pacientes risco aumentado de broncospasmo. 
Defechos fetais, porém, tendem a ser favoráveis. RELATO DE CASO: 
Gestante de 29 anos, 36 semanas de idade gestacional, G0P0A0, 62 kg,  
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1,65 m, ASA II, Mallampati 4 (sem outros preditores de via áerea 
difícil), veias periféricas finas e escassas, foi admitida em serviço 
de emergência obstétrica de hospital terciário para realização de 
cesariana devido a crescimento intrauterino restrito e centralização 
da circulação fetal. Em visita pré-anestésica prévia ao internamento, 
havia sido detectada GEP, com uso de ácido acetilsalicílico (100 mg/
dia), além de budesonida e formoterol aerossóis. Exames laborato-
riais demonstravam hemoglobina 11,1 g/dL, sem outras alterações. 
Realizada monitorização-padrão associada a sondagem vesical de 
demora, puncionado um acesso venoso periférico (AVP) Jelco 20 G e 
realizada antibioticoprofilaxia com cefazolina (2 g, intravenosa [IV]). 
Realizada raquianestesia com agulha Quincke 29 G com introdutor 
22 G, em L2-L3, sendo administrados bupivacaína 0,5% (12 mg), 
fentanila (15 mcg) e morfina (90 mcg). Administradas dexametasona 
(10 mg, IV) e ondansetrona (4 mg, IV) para profilaxia de náuseas e 
vômitos. Analgesia realizada com dipirona (2 g, IV). Retirado feto 
vivo, masculino, com boas condições de vitalidade. Após a retirada 
parcial da placenta, com dificuldade devido a acretismo placentário 
(diagnóstico intraoperatório), a paciente iniciou quadro de hipotonia 
uterina, apesar da administração de ocitocina (20 UI) em infusão 
contínua e metilergonovina (0,2 mg, intramuscular), seguido de 
hemorragia importante (perda maior que 1.500 mL) e evoluindo 
com queda da pressão arterial superior a 30% da basal. Foi então 
puncionado outro AVP 20 G e infundidos 2.000 mL de Ringer lactato 
e 2 concentrados de hemácias, além de ácido tranexâmico (1 g, IV). 
Tentada miometrectomia, sem sucesso, e realizada, então, histe-
rectomia subtotal. A paciente evoluiu com estabilização do quadro 
hemodinâmico. Um total de 15 mg de efedrina IV foi administrado. Ao 
fim do procedimento, foi encaminhada à unidade de terapia intensiva, 
recebendo alta após 24 horas, sem complicações. DISCUSSÃO: A GEP 
traz repercussões importantes durante a gravidez, podendo levar a 
alterações do desenvolvimento fetal e risco aumentado de sangra-
mento devido a alterações vasculares placentárias. O planejamento 
pré-operatório para as possíveis complicações permitiu um manejo 
rápido e efetivo das intercorrências. 
Referências
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445 – Abordagem anestésica em paciente 
gestante portadora de transposição 
congenitamente corrigida das grandes 
artérias submetida a cesariana: relato de caso
Autores: Isabela Maria Pereira de S.S. Feitosa, Gustavo Henrique França 
de Moraes, *Hannah Torres de Melo Moura, Gustavo Henrique Lima de 
Oliveira, Marcelo Neves Silva, Tânia Cursino de Menezes Couceiro

Instituição: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 
– IMIP

INTRODUÇÃO: A transposição congenitamente corrigida das gran-
des artérias (TCGA) é uma condição rara (0,5% das cardiopatias 
congênitas), sendo caracterizada pela combinação entre discor-
dâncias atrioventricular e ventriculoarterial. Em pacientes que 
não apresentam disfunção ventricular ou valvar significativas, a 
gestação pode ser tolerada, porém a função do ventrículo direito 
sistêmico (VDS) pode deteriorar-se irreversivelmente em alguns 
casos. RELATO DE CASO: Gestante de 19 anos, 40 semanas e 1 dia 
de idade gestacional, G2P0A1, 75 kg e 1,61 m, ASA III, Mallampati 
3 (sem outros preditores de via áerea difícil), sem cirurgias prévias, 
com história de TCGA em acompanhamento ambulatorial, foi ad-
mitida em serviço de emergência obstétrica de hospital terciário 
para realização de cesárea devido a macrossomia fetal. A eco-

cardiografia demonstrava TCGA, forame oval patente, estenose 
pulmonar de grau leve a moderado, refluxo de valva tricúspide 
leve a moderado e função sistólica do VDS diminuída de grau leve. 
Paciente não fazia uso de medicações e referia dispneia leve aos 
esforços. Foram administradas metoclopramida (10 mg, intravenosa 
[IV]) e ranitidina (50 mg, IV) 30 minutos antes do procedimento.  
A abordagem anestésica consistiu de anestesia geral balanceada, 
sendo a paciente monitorizada (monitorização-padrão associada a 
pressão arterial invasiva), puncionado um acesso venoso periférico 
Jelco 18 G e realizada antibioticoprofilaxia com cefazolina (2 g, 
IV). Colocou-se a paciente em posição olfativa e realizada indução 
anestésica venosa em sequência rápida modificada com fentanila 
(200 mcg), lidocaína (60 mg), etomidato (20 mg) e succinilcolina 
(80 mg). Realizada intubação orotraqueal sob laringoscopia direta 
com lâmina curva Macintosh nº 4 e tubo orotraqueal 7.5 com cuff. 
Manutenção com sevoflurano inalatório 1,5 a 2%. Administradas 
dexametasona (4 mg, IV) e ondansetrona (8 mg, IV) para profilaxia 
de náuseas e vômitos. Retirado feto vivo, do sexo masculino, com 
boas condições de vitalidade. Administrada dose total de ocitocina 
de 10 UI IV e 10 UI intramuscular. Analgesia realizada com dipirona 
(2 g, IV) e infiltração de ferida operatória com 20 mL de ropivacaína 
0,5%. Hidratação efetuada com cristaloides balanceados (16,6 mL/
kg). O ato anestésico durou 55 minutos. Ao final do procedimento, 
a paciente apresentou despertar sem intercorrências e foi enca-
minhada à unidade de terapia intensiva extubada, recebendo alta 
sem complicações. DISCUSSÃO: O manejo anestésico de pacientes 
com TCGA é um desafio complexo, principalmente durante uma 
gestação. Desfechos estão relacionados com a função do VDS e a 
manutenção de seu funcionamento. No caso relatado, a escolha 
por anestesia geral com fármacos que possibilitaram estabilidade 
cardiovascular e preservação do funcionamento do VDS, além do 
uso de monitorização invasiva, resultou em um desfecho favorável 
para o binômio materno-fetal. 
Referência 
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456 – Bloqueio peridural caudal  
em paciente pediátrico portador  
de síndrome de Joubert
Autores: *Leonardo Morbeck Almeida Coelho, Guilherme Oliveira Campos, 
Priscilla Teixeira Costa, Adriano Teixeira Fernandes, Paula Márcia Coelho 
da Silva Gomes, Diogo Medeiros Bahia

Instituição: CET Hospital São Rafael

INTRODUÇÃO: A síndrome de Joubert é uma doença congênita autos-
sômica recessiva rara com importantes implicações para o anestesiolo-
gista. Essa afecção é caracterizada por uma variabilidade de alterações 
em diversos sistemas. O acometimento neurológico caracteriza-se por 
atraso grave no desenvolvimento neuropsicomotor, nistagmo e ataxia. 
O mau desenvolvimento cerebral e cerebelar implica no envolvimento 
do sistema respiratório em pacientes com essa síndrome, podendo 
apresentar recorrentes episódios de taquipneia seguido por bradipneia 
e/ou apneia (principalmente no período neonatal). A síndrome de 
Joubert também é associada a alterações esqueléticas, como palato 
arqueado, macroglossia, micrognatia e polidactilia, tornando, assim, 
pacientes candidatos à provável dificuldade no manejo da via aérea. 
Essas crianças são extremamente sensíveis ao efeito depressor do 
sistema respiratório causado pelos agentes anestésicos. RELATO DE 
CASO: Paciente feminino, 23 meses, 12,4 kg, portadora de síndrome 
de Joubert, admitida de forma eletiva para correção de polidactilia 
bilateral com remoção do hálux medial. Em bom estado geral, FC 114 
bpm, PA 92 x 52 mmHg, FR 25 ipm, SpO2 97% em ar ambiente. Subme-
tido a monitorização com cardioscópio, oxímetro de pulso e pressão 
arterial não invasiva. Foi induzida anestesia geral com sevoflurano, 
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puncionado acesso venoso periférico e posteriormente a realização 
do bloqueio peridural caudal com 8 mL de ropivacaína 0,2%. Não 
foram usados opioides nem bloqueador neuromuscular, e o paciente 
foi mantido em ventilação espontânea sob anestesia inalatória por 
máscara facial, com FiO2 de 60%. Durante a cirurgia, a paciente não 
apresentou nenhum episódio de apneia, e a saturação se manteve 
acima de 95%. Os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios foram 
monitorados nas 12 horas pós-operatórias sem nenhum episódio 
anômalo, tendo alta hospitalar menos de 24 horas após a cirurgia. 
DISCUSSÃO: Crianças com síndrome de Joubert apresentam anor-
malidades em diversos sistemas. Para o anestesiologista, destacam-se 
os acometimentos do sistema respiratório e musculoesquelético. É 
provável que as anormalidades do controle respiratório sejam devidas 
a hipoplasia do vermis cerebelar e do tronco cerebral, e a utilização 
de opioides e bloqueadores neuromusculares pode estar associada a 
um maior risco de complicações respiratórias. As alterações estruturais 
esqueléticas tornam esses pacientes candidatos a possível via aérea 
difícil. Dessa forma, tem sido recomendado o emprego de anestesia 
locorregional sempre que possível, objetivando poupar o uso de 
opioides e bloqueadores neuromusculares, bem como minimizar a 
necessidade de abordagem da via aérea.
Referências 
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482 – Hérnia diafragmática congênita em 
adulto – desafio no manuseio anestésico: 
relato de caso
Autores: *Caio Vitor Lira Soares; Bruno José Aliano Costa; Marcelo Neves 
Silva; Tânia Cursino de Menezes Couceiro

Instituição: IMIP

INTRODUÇÃO: A hérnia diafragmática congênita (HDC) representa 
8% de todas as anomalias congênitas, sendo o defeito posterolateral 
(hérnia de Bochdalek) o mais comum (70 a 90% dos casos). Até 30% das 
HDCs são diagnosticadas tardiamente, apresentando-se geralmente 
com sintomas gastrintestinais e respiratórios inespecíficos, tornando 
o diagnóstico difícil e desafiador. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
feminino, 40 anos, 67 kg, 1,67 m, no 7º dia de pós-operatório (DPO) de 
herniorrafia inguinal esquerda (HIE), deu entrada no pronto-socorro 
com dor e sangramento em local da ferida operatória. Internada para 
laparotomia exploradora de urgência. Paciente sem comorbidades. 
Ao exame encontrava-se dispneica, taquicárdica e com distensão 
abdominal. Realizada antibioticoprofilaxia e monitorização básica 
preconizada. Induzida anestesia geral, em sequência rápida modifi-
cada, com fentanila (250 mcg), lidocaína (80 mg), propofol (150 mg) 
e rocurônio (50 mg), seguida de IOT com tubo orotraqueal (TOT) 7,5 
com cuff. Após intubação, percebeu-se murmúrio vesicular reduzido 
em hemitórax esquerdo (HTE) sem resolução com reposionamento 
do TOT. Manutenção com sevoflurano (0,5 a 1 CAM) e remifentanila 
(0,05 a 2 mcg/kg/min). Realizada a correção da evisceração, entretanto 
a paciente não conseguiu ser extubada por apresentar alta pressão de 
via aérea, dessaturação (SO2 70%), retenção de CO2 (gasometria com 
PaCO2 54, taquicardia e hipertensão). Considerando o quadro clínico 
exposto associado a murmúrio vesicular, agora abolido à esquerda, 
e turgência jugular, suspeitou-se de pneumotórax hipertensivo. Re-
alizada toracocentese de alívio do HTE no 2º espaço intercostal com 
saída de grande quantidade de ar e melhora imediata nos parâmetros 
clínico-ventilatórios, porém com aspiração de secreção de aspecto e 
odor francamente entéricos. Com a suspeita diagnóstica de hérnia dia-
fragmática, foi indicada nova laparotomia exploradora que encontrou 
grande falha no diafragma posterolateral esquerdo com herniação 
de estômago distendido, baço, alças de delgado e de jejuno médio. 

Foram realizadas reduções dos orgãos, esplenectomia, drenagem em 
selo d’água do tórax E e frenorrafia. Ao término do procedimento, a 
paciente foi encaminhada para UTI intubada, sedada e sem uso de 
drogas vasoativas. A gasometria evidenciava acidose mista (pH 7,138, 
PaCO2 53,9, HCO3 17,8). Evoluiu com choque séptico refratário e óbito no 
2º DPO. DISCUSSÃO: Diante da ampla variabilidade de apresentações 
clínicas da HDC, o caso nos alerta para a importância de um diagnóstico 
precoce da doença. Faz-se necessário sempre aventar essa hipótese 
dentro de diagnósticos diferenciais para evitar possíveis atrasos tera-
pêuticos com aumento de morbimortalidade de nossos pacientes.
Referência
Coté CJ. Anestesia pediátrica. In: Miller RD, editor. Miller anestesia. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier; 2019. p. 25581-86.

542 – Anestesia para doença de Pompe
Autores: Elton Pereira de Sá Barreto Junior, *Ítalo Dálisson Rocha Moreira

Instituição: Hospital Santa Izabel

INTRODUÇÃO: A doença de Pompe (DP) é um distúrbio neurodege-
nerativo progressivo causado pela deficiência da alfa 1,4 glicosidase. 
Costuma estar evidente na forma de macroglossia, fraqueza e hipoto-
nia progressivas, cardiomegalia e hepatomegalia, ocasionadas pelo 
acúmulo de glicogênio. Esse acúmulo no músculo cardíaco leva à 
insuficiência cardíaca. A ecocardiografia mostra espessamento do 
septo interventricular e obstrução à via de saída do ventrículo esquer-
do. A anestesia para pacientes com doença de Pompe é incomum 
pela raridade da doença, requerendo então conhecimento específico 
de quais drogas podem ser usadas e quais podem potencialmente 
levar a desfechos desfavoráveis. RELATO DE CASO: P.A.F.C., 10 meses, 
10,4 kg, portador de doença de Pompe, coarctação severa de aorta, 
hipertensão arterial secundária, traqueomalácia. Submetida a aor-
toplastia sem uso de circulação extracorpórea sob anestesia venosa 
total monitorizada com pressão arterial invasiva, pressão de artéria 
pulmonar, além dos monitores básicos obrigatórios. Evitou-se o uso 
de anestésicos inalatórios e de succinilcolina pelos potenciais riscos 
de precipitar hipertermia maligna em pacientes com distúrbios neuro-
musculares, além do risco de hipercalemia em paciente com hipotonia 
após uso de succinilcolina. Houve necessidade de clampeamento de 
aorta durante 18 minutos para realização do procedimento cirúrgico. 
Feito controle glicêmico, hidreletrolítico e acidobásico, bem como 
reposição volêmica guiada por metas. Tempo anestésico-cirúrgico 
de 4 horas com ótimo reparo aórtico, sem gradiente de pressão pós-
-plastia. Encaminhada à UTI no pós-operatório, sem uso de drogas 
vasoativas, intubada sob ventilação mecânica pressão controlada, 
parâmetros gasométricos dentro dos limites da normalidade. Foi 
extubada na UTI 5 horas após, com boa evolução, seguindo internada 
para investigação de outras comorbidades. DISCUSSÃO: Estima-se que 
possam existir de 1.000 a 3.500 pacientes com DP, doença marcada 
por elevada morbidade e letalidade em sua forma infantil, além de 
alta morbidade na forma adulta. O acometimento de outros sistemas 
pela doença, como o coração e o sistema cardiovascular, pode levar 
à necessidade de procedimentos cirúrgicos, onde o anestesiologista 
pode se deparar com necessidade de manejo específico para pacientes 
com esse perfil. Avaliação cardiológica e pulmonar pré-operatória 
são fundamentais. Profilaxia da broncoaspiração, controle dos níveis 
glicêmicos, pressões de enchimento cardíaco adequadas e uma 
resistência vascular periférica de normal a alta são fundamentais 
para garantir perfusão coronariana eficaz. O relaxante muscular de 
eleição é o rocurônio, pelo potencial de uso na indução em sequência 
rápida e pela disponibilidade de agente de reversão, evitando-se, 
assim, quadros de bloqueio motor residual.
Referências 
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556 – Anestesia em doença de Gaucher:  
relato de caso
Autores: Elmiro Hélio Martins Bezerra, Audy Rocha de Oliveira Filho, Verô-
nica Martins Ribeiro Teixeira, Francisco Sávio Alves Arcanjo, *Alana Maiara 
Martins Bezerra, Quesia Coriolano Macedo

Instituição: CET Oziel de Souza Lima

A doença de Gaucher é um distúrbio de catabolismo lipídico com he-
rança autossômica recessiva, a mais comum das doenças de depósito 
lisossômico. Devido à função defeituosa da enzima β-glucosidase, 
os glicolipídeos se acumulam, levando à disfunção de órgãos-alvo. 
Cursa com hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, anemia e 
coagulação anormal; envolvimento esquelético, como osteopenia, 
osteonecrose, osteosclerose, dor óssea e mobilidade prejudicada. 
A identificação pré-operatória da disfunção dos órgãos-alvo per-
mitirá o manejo anestésico seguro desses pacientes. Relatamos o 
caso de um paciente do sexo masculino, 27 anos, 70 kg, IMC 23,3, 
com doença de Gaucher tipo I internado no Hospital Universitário 
Walter Cantídio para retirada de prótese de quadril infectada. Não 
estava em uso de medicação específica para a doença de Gaucher. 
Avaliação pré-anestésica: ASA III, Mallampati II, sem preditores de via 
aérea difícil. Apresentava hepatomegalia (27 cm), icterícia (4+/4+), 
anemia hemolítica (deficiência de fator XI) e hematomas dissemi-
nados. Não deambulava por dores intensas. Anestesias prévias: 
esplenectomia, artroplastia de quadril direito por necrose asséptica 
do fêmur e mielograma. Ex-tabagista (10 maços-ano, cessou há 2 
anos), ex-etilista (abstêmio há 5 anos), ex-usuário de cocaína (parou 
há 5 anos). Exames pré-operatórios: Hb 7,2, plaquetas 366.000, INR 
1,46, relação TTPA 1,54, Cr 0,6. Liberado para cirurgia, recomendado 
não realizar bloqueio neuroaxial (distúrbio de coagulação e qua-
litativo de plaquetas), usar antifibrinolíticos, aquecimento ativo 
no intraoperatório, reserva de hemocomponentes e vaga de UTI. 
Monitorização: oxímetro, cardioscópio, capnógrafo, PA não invasiva. 
Após consentimento informado, fez-se anestesia geral balanceada 
com fentanila (250 mcg), propofol (150 mg), cisatracúrio (10 mg), 
sevoflurano 2% e IOT com tubo 7,5 mm com cuff por laringoscopia 
direta, sem intercorrências. Administrados no intraoperatório: 2 
concentrados de hemácias, 1 plasma fresco congelado, 500 mL de 
SF 0,9%, dipirona (2 g) e morfina (1 mg). Paciente manteve-se está-
vel hemodinamicamente durante todo o procedimento. Estimada 
perda total de sangue de 500 mL. Encaminhado à UTI extubado, 
consciente, sem queixas. Evoluiu com sangramento importante 
em ferida operatória, sendo realizado curativo compressivo, sem 
reabordagem cirúrgica (distúrbio de coagulação + sangramento 
ósseo). Evoluiu com choque hipovolêmico hemorrágico e morte. 
A doença de Gaucher pode representar um desafio para o anes-
tesiologista devido à anormalidade da coagulação e à doença de 
múltiplos órgãos. 
Referências 
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577 – Anestesia geral em paciente com 
miopatia com desproporção congênita  
de fibras e suspeita de hipertermia maligna: 
relato de caso
Autores: Fabricio Dias Antunes, *Joelma Naide do Nascimento, Marcos 
Antonio Costa de Albuquerque, vani Rodrigues Glass

Instituição: Hospital Universitário de Sergipe

INTRODUÇÃO: A miopatia com desproporção congênita de fibras 
(MDCF) é uma desordem muscular caracterizada por fraqueza 
e hipotonia desde os primeiros anos de vida principalmente da 
musculatura respiratória, que requer suporte ventilatório precoce e 
atenção devido à rigidez cervical além de grave escoliose progres-
siva1. O diagnóstico dessa doença, no entanto, ainda permanece de 
exclusão. Não existe tratamento curativo, assim o gerenciamento 
da condição é muito importante para manter a qualidade de vida 
do indivíduo. RELATO DE CASO: Paciente de 7 anos, sexo masculino, 
20,5 kg, admitido para troca de traqueostomo em centro cirúrgico. 
Sem alergias prévias. Ao exame físico, ausculta respiratória com 
presença de roncos de transmissão e escoliose importante. No 
centro cirúrgico, o paciente foi monitorizado, realizada pré-oxige-
nação com oxigênio a 100% e optou-se por anestesia venosa total. 
Indução anestésica com propofol e lidocaína sem vasoconstritor. 
Paciente ventilado manualmente no sistema Baraka Mapleson D 
via traqueostomia, com capnografia. Realizado procedimento, 
sem intercorrências anestésicas, sendo encaminhado para sala 
de recuperação anestésica (SRPA) e, após 2 horas, à enfermaria. 
Após 4 horas, teve alta da SRPA, apresentou crise convulsiva tôni-
co-clônica com elevação de temperatura corporal (pico de 39°C), 
recidivante após uso de antipirético, parada cardiorrespiratória, 
com reversão após reanimação cardiopulmonar e uma dose de 
adrenalina. Paciente manteve pico febril, tendo-se optado por 
introdução de dantroleno (2,5 mg/kg), com estabilização do quadro 
e solicitação para transferência em unidade terapia intensiva após 
suspeita de hipertermia maligna. Manteve picos isolados de febre 
até o 1° dia pós-operatório (DPO), sendo utilizado dantroleno até 
desaparecimento da febre, recebendo alta no 8º DPO. DISCUSSÃO: 
A hipertermia maligna (HM) é uma condição farmacogenética rara 
com incidência em crianças de 1:10.000 anestesias, desencadeada 
por anestésicos inalatórios e relaxante muscular despolarizante na 
população predisposta geneticamente2. Já é sabido que paciente 
com suspeita ou confirmação da doença deve ser o primeiro do dia 
da sala cirúrgica e deve usar o ventilador mecânico após toda troca 
do sistema, devido risco de recirculação de gases e consequente-
mente um possível gatilho por resquícios de gases anestésicos 
aprisionados2. Pacientes portadores de MDCF dificultam o manejo 
anestésico, o que requer o planejamento prévio visando a otimização 
da anestesia. Recomenda-se que todo procedimento anestésico seja 
feito de forma controlada, evitando completamente o contato com 
esses agentes desencadeadores da hipertemia maligna. 
Referências  
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651 – Manejo anestésico de biópsia pulmonar 
em paciente com miocardiopatia de 
Takotsubo: relato de caso
Autores: *Gabriel Bacagini Guedes, Admilson Máximo dos Santos, Ricardo 
Antonio Guimarães Barbosa, Estefania Morales Herrera, Elaine Imaeda 
de Moura

Instituição: HCFMUSP

INTRODUÇÃO: A miocardiopatia de takotsubo, induzida por estresse 
físico ou emocional, apresenta sintomas e eletrocardiograma se-
melhantes aos de uma síndrome coronariana aguda, sem doença 
arterial coronariana associada. O nome se deve à aparência do 
ventrículo esquerdo, como a de um takotsubo (armadilha japonesa 
usada na caça ao polvo). A disfunção transitória do VE é típica, com 
hipercinesia basal e acinesia apical. A incidência é incerta, afetando 
mulheres de 61 a 76 anos, respondendo por 1 a 2% dos casos de 
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SCA com troponina positiva ou supradesnível do segmento ST.  
O diagnóstico é dado pela clínica e exames complementares: SST em 
derivações precordiais anteriores, aumento de troponina, imagem 
típica em técnicas dinâmicas. A disfunção sistólica se resolve em  
1 a 4 semanas. A patogênese é pouco conhecida, sendo a principal 
hipótese a de miotoxicidade causada pelo excesso de catecolaminas. 
Outras hipóteses: espasmo coronariano e disfunção microvascular. 
Complicações possíveis semelhantes às de qualquer SCA podem 
ocorrer (choque, arritmias, valvopatias, aneurisma apical, ruptura 
de parede livre, morte súbita). O tratamento é sintomático e o 
prognóstico é geralmente benigno, com recuperação total da 
função ventricular e resolução dos sintomas e alterações do ECG. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 61 anos, tabagista 
25 maços/ano, diagnóstico de miocardiopatia de takotsubo (após 
suspeita inicial de IAMCSST em contexto de estresse emocional), uso 
de atorvastatina (80 mg), captopril (12,5 mg), carvedilol (6,25 mg) 
e omeprazol (40 mg). Proposta de biópsia após achado de massa 
pulmonar suspeita à direita. Encaminhada à radiologia interven-
cionista para biópsia pulmonar transtorácica guiada por TC, 30 dias 
após o evento cardíaco agudo. Recebida em sala alerta e orientada, 
clinicamente estável, com exame físico normal. Pré-medicada com 
midazolam (2 mg), monitorizada com cardioscopia, capnografia, 
oximetria e PA invasiva em artéria radial esquerda. Indução IV com 
fentanila (200 mcg), midazolam (5 mg), etomidato (200 mg), cisa-
tracúrio (10 mg) e lidocaína (60 mg), manutenção com sevoflurano 
(1 CAM). Obtido acesso venoso central em VJIE após a indução.  
O procedimento durou 170 minutos, sem intercorrências. No fim 
da cirurgia, administradas neostigmina (2 mg) e atropina (1 mg), 
feita extubação sem intercorrências e encaminhada a paciente à 
UTI. DISCUSSÃO: Não há consenso quanto à anestesia em pacientes 
com diagnóstico de miocardiopatia de takotsubo a fim de evitar 
recidivas. Visando limitar a descarga de catecolaminas, deve-se op-
tar por pré-medicação, pela anestesia regional, otimizar analgesia, 
usar betabloqueadores no perioperatório, realizar laringoscopia 
rápida, extubação e despertar suaves sem bloqueio neuromus-
cular residual. Reservar leito de UTI e manter monitorização intra 
e pós-operatória cuidadosa, se possível com aferição invasiva de 
PA e ecocardiografia transesofágica. Na fase aguda, como no caso 
descrito, é ideal o balanço hídrico rigoroso e o uso de fármacos 
anestésicos com bom perfil hemodinâmico.
Referências
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665 – Discectomia lombar em paciente  
com amiloidose cardíaca: relato de caso
Autores: Estêvão Luiz Carvalho Braga, Américo Salgueiro Autran Neto, 
Angelo Jorge Queiroz Rangel Micuci, Marcelo Cursino Pinto dos Santos, 
Eliane Tinoco Fernandes, *Mayra Bortolami Catanho da Silva

Instituição: Hospital Federal de Bonsucesso

INTRODUÇÃO: A amiloidose pertence a um grupo de doenças com 
depósito extracelular de fibrilas de proteína em tecidos diversos do 
organismo. A maior parte das amiloidoses cardíacas é causada por 
duas proteínas: cadeias leves (mais comum) e transtirretina (maior 
expressão no sexo masculino e idade avançadas, com acometimento 
cardíaco e hipertrofia de ventrículo esquerdo). Pode ocorrer de 
forma isolada ou associada a doenças, como tuberculose, doença 
renal, infecção crônica e malignidade. Sítios extracardíacos mais 
acometidos são: rins, fígado, trato gastrintestinal, língua e nervos. 
RELATO DE CASO: P.R.O.P., 77 anos, sexo masculino, 50 kg, 1,63 m,  

portador de amiloidose cardíaca diagnosticada há 2 anos. Em 
uso de apixabana (suspensa há 72 horas), sotalol, indapamida, 
nitrendipino, furosemida, atorvastatina e pantoprazol. Alergia a 
ácido acetilsalicílico. Cirurgias prévias: amigdalectomia, ablação, 
cardioversão (2016) e stent coronariano (2017). BNP pré-operatório: 
3.052. Ecocardiografia: fração de ejeção 58%; ventrículo esquerdo 
com hipertrofia, hiper-refringência de paredes e função sistólica 
normal; aumento de átrio esquerdo; pressão sistólica de artéria 
pulmonar: 50 mmHg; ventrículo direito sem alterações. Cintilogra-
fia miocárdica: hipoperfusão em segmento anterior de pequena 
extensão, revertida no repouso. Cirurgia: discectomia lombar por 
vídeo. Realizada anestesia geral balanceada. Monitorização: ECG, 
oximetria, capnografia, débito cardíaco minimamente invasivo por 
artéria radial e índice bispectral. Indução com fentanila, etomidato 
e rocurônio, manutenção com sevoflurano e remifentanila. Adju-
vantes: sulfato de magnésio e dipirona. Reversão com sugamadex 
e infiltração de ferida operatória. Infundidos 1.500 mL de cristaloi-
des. Diurese de 600 mL. Cirurgia sem intercorrências, duração de 
5 horas. No pós-operatório, houve elevação de BNP sérico (7.000), 
com elevação discreta de troponinas, assintomático, entretanto, 
e sem alterações eletro ou ecocardiográficas. Após 48 horas, com 
retorno aos níveis basais, recebe alta do CTI, acompanhado pela 
cardiologia. DISCUSSÃO: Devido ao caráter multissistêmico da 
doença, pode haver via aérea difícil, por macroglossia e infiltração 
de cordas vocais; distúrbios de coagulação; falências orgânicas e 
alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. A anestesia deve 
visar à estabilidade hemodinâmica (a cardiomiopatia restritiva leva 
à falência inicialmente diastólica, e isquemia perioperatória, além 
de arritmias por alterações na condução). Anestesia regional é a de 
escolha quando possível. Em caso de anestesia geral e cirurgias de 
maiores riscos, o uso de monitores hemodinâmicos minimamente 
invasivos, ecocardiografia transesofágico, para manejo de fluidos, 
vasopressores e inotrópicos guiados por metas, assim como o 
índice bispectral são essenciais para determinar melhor desfecho.
Referência 
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702 – Anestesia para paciente com doença  
de Mcardle: relato de caso
Autores: Luisa Helena Nogueira dos Reis Pereira, Magda Lourenço Fer-
nandes, Daniel Werneck Rocha Pessoa, Isadora Gai Dal`Asta, *Felipe 
Coelho de Souza

Instituição: Santa Casa de Belo Horizonte

INTRODUÇÃO: A doença de McArdle, ou doença de armazenamen-
to de glicogênio tipo V, é uma condição hereditária causada pela 
ausência ou mau funcionamento da enzima miofosforilase C, que 
converte glicogênio em glicose. Como consequência, o paciente 
pode apresentar fadiga muscular e rabdomiólise, além de maior 
risco de desenvolver hipertermia maligna (HM). RELATO DE CASO: 
Paciente de 58 anos, sexo feminino, hipertensa, admitida para 
mastoidectomia. Diagnóstico de doença de McArdle por biópsia 
muscular, devido a queixas de fadiga muscular e episódio de mio-
globinúria. Foram reservados 40 frascos de dantroleno, e o caso 
foi agendado para o primeiro horário do dia. Realizado preparo do 
aparelho de anestesia: vaporizadores retirados, circuito de ventilação 
e cal sodada trocados e iniciada ventilação (VM) por 1 hora com 
oxigênio a 100%, fluxo de 15 L/min, volume corrente (VC) de 700 mL,  
I:E de 1:2 e frequência respiratória (FR) de 12. Após 1 hora, foram 
trocados novamente todos os componentes. Indução anestésica 
com remifentanila em bomba de infusão contínua a 0,3 mcg/kg/
min, propofol em bomba de infusão alvo-controlada (modelo de 
Schnider efeito) com concentração no sítio efetor (CE) de 4 mcg/mL  
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e bolus de 100 mg de lidocaína sem vasoconstritor. VM mantida 
em volume controlado, fluxo de 6 L/min com O2 a 50%. Puncio-
nada pressão arterial invasiva (PAI) em artéria radial e realizada 
sondagem vesical de demora (SVD). Temperatura monitorada via 
orofaríngea em torno de 36°C. Plano anestésico mantido com 
remifentanila a 0,1 a 0,2 mcg/kg/min e propofol a 4 mcg/mL. 
Infundidos 1.500 mL de cristaloide, com diurese de 750 mL. Admi-
nistrados 20 mg de petidina antes da extubação. Encaminhada à 
UTI, onde permaneceu estável por 24 horas. DISCUSSÃO: A técnica 
anestésica na doença de McArdle deve considerar o manejo de 
um paciente sob o risco de rabdomiólise e hipertermia maligna. 
Como o paciente não consegue mobilizar os estoques musculares 
de glicogênio, a atenção à glicemia é imperativa. Um possível 
episódio de rabdomiólise deve ser observado pelo volume e 
aspecto da urina e dos níveis séricos de eletrólitos, LDH e lactato. 
Como se tratava de uma cirurgia longa e há o risco potencial de 
garrotes e manguitos induzirem rabdomiólise, foi monitorizado 
com PAI. É necessário também manter a normotermia nesses 
pacientes, evitando os tremores, que geram alto consumo ener-
gético. A real suscetibilidade à HM ainda é controversa, mas a 
recomendação atual é tratá-los como grupo de risco, evitando os 
gatilhos, como succinilcolina e anestésicos halogenados. Embora 
seja rara, a doença de McArdle pode gerar implicações clínicas 
severas, devendo ser reconhecida pelo anestesiologista para um 
melhor cuidado ao paciente. 
Referências  
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725 – Anestesia em paciente  
com síndrome Dish: relato de caso
Autores: Mayra Souza Chagas, *Joelma Naide do Nascimento, Fabricio 
Dias Antunes, Valter Oberdan Borges de Oliveira, Fagner Dantas de Jesus

Instituição: Universidade Federal de Sergipe

INTRODUÇÃO: A hiperostose esquelética idiopática difusa (DISH), 
também denominada de doença de Forestier, é uma doença sistê-
mica do foro reumático cuja etiologia ainda permanece obscura.  
A DISH é caracterizada pela presença de ossificação exuberante 
do ligamento vertebral comum anterior e pela ossificação de 
enteses extrarraquidianas. RELATO DE CASO: Os autores reportam 
o caso de paciente, 69 anos, portador de síndrome DISH, com 
história de fratura e luxação das vértebras cervicais C2, C3 e C4, 
após queda de própria altura. Tem como programação cirúrgica 
redução e fixação de fratura cervical via posterior. Apresenta, 
como comorbidades, hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
melito e insuficiência cardíaca compensada. Sem déficit motor 
ou sensitivo pré-operatório. Paciente em uso de colar cervical 
com risco de deslocamento de fratura se houver manipulação 
cervical. Optou-se por intubação acordado por broncofibroscopia. 
Paciente foi monitorizado com cardioscopia, oximetria de pulso, 
controle de PA não invasiva e índice bispectral (BIS). Feito dex-
medetomidina (1 mcg/kg, em 15 minutos) e fentanila (50 mcg). 
Realizado intubação orotraqueal (IOT) com broncofibroscopia 
(diâmetro interno do tubo 7,5 mm) sem retirada de colar cervical. 
Confirmada IOT por capnografia e ausculta. Manutenção com 
propofol, dexmedetomidina e remifentanila. Realizado acesso 
central em veia subclávia direita e cateterizada a artéria radial 
direita para medida de pressão arterial invasiva e gasometrias se-
riadas. Integridade das vias neuronais monitorizada por potencial 
evocado motor (PEM) e somatossensitivo (PESS). Procedimento 
transcorreu sem intercorrências. Duração anestésico-cirúrgico 
de 10 horas. Encaminhado para unidade de terapia intensiva 

(UTI). Apresentou hipotensão no 1º dia pós-operatório (DPO) 
sendo tratado com noradrenalina. Foi extubado no segundo dia, 
acordado e consciente. Alta da UTI no 3º DPO e alta para segui-
mento ambulatorial no 6º DPO. Não apresenta déficit neurológico 
pós-operatório. Optou-se por manter uso de colar cervical por 
120 dias. DISCUSSÃO: Dificuldade de intubação e lesão medular 
são problemas potenciais no manejo da via aérea em pacientes 
com DISH. O anestesiologista deve ter em seu arsenal material 
adequado para lidar com uma via aérea difícil. No presente caso, 
acrescenta-se a dificuldade de não poder utilizar alguns medi-
camentos com potencial de alterar o PEM e PESS. 
Referências 
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729 – A importância do reconhecimento 
das possíveis manifestações das 
mucopolissacaridoses para melhor 
previsibilidade no ato anestésico:  
estudo de revisão
Autores: *Wesley Gonçalves Nascimento Pereira, Vera Maria Silveira 
de Azevedo, Emerson de Santana Santos, Julio Cezar Mendes Brandão, 
Ricardo Euzébio Ribeiro Silva Júnior, Gabrielle Conceição Silveira Santana

Instituição: Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Medicina 
de Lagarto

INTRODUÇÃO: As mucopolissacaridoses (MPS) são doenças gené-
ticas resultantes de erros inatos do metabolismo. Ocorrem devido 
à deficiência enzimática lisossomal, o que provoca um acúmulo 
de glicosaminoglicanos em vários tecidos. Suas manifestações são 
variadas. As alterações mais frequentes envolvem deformidades 
esqueléticas, articulares e craniofaciais que muito dificultam quan-
do há necessidade de intubação orotraqueal, pois esses pacientes 
podem apresentar hipertrofia adenotonsilar, macroglossia, ponte 
nasal achatada, pescoço curto, além de vértebra cervical anormal, 
o que dificulta a sua hiperextensão. As complicações respiratórias 
estão mais relacionadas à mortalidade. Entre elas temos a obstrução 
das vias aéreas superiores, síndrome de apneia obstrutiva do sono 
e as infeções respiratórias de repetição. Manifestações neurológicas 
(aumento da pressão intracraniana), cardiovasculares, digestivas, 
problemas oftalmológicos (glaucoma e redução da acuidade visual) 
podem estar presentes. Problemas relacionados à abordagem da 
via aérea podem ter grande repercussão no ato anestésico e esses 
pacientes têm maiores fatores de risco em relação à população 
geral. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Várias são as complicações periope-
ratórias que podem ocorrer nesses pacientes. Por isso, uma série 
de eventos devem nortear, desde o posicionamento do paciente, 
que deverá ter movimentos mínimos para não ocorrer lesões na 
medula, até a escolha do método e dispositivo para eventual intu-
bação. O uso de videolaringoscopia ou fibra óptica podem ser as 
melhores opções, dependendo do caso. O uso da máscara laríngea 
pode ser uma boa opção em procedimentos de curta duração ou 
para resgate de uma via aérea difícil não prevista ou complicações 
relacionadas a esta. DISCUSSÃO: O manejo das vias aéreas é um 
dos grandes desafios nesses pacientes e a escolha adequada da 
técnica anestésica pode contribuir para o sucesso operacional. 
Para tal, a avaliação pré-anestésica torna-se ainda mais impres-
cindível e deve ser feita de maneira minuciosa, observando todas 
as possíveis manifestações que podem ocorrer nessas patologias. 
Os exames devem ser direcionados às alterações apresentadas em 
cada paciente, mas as provas de função respiratória e marcadores 
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inflamatórios são importantes para a grande maioria. O paciente 
deve ser bem preparado, compensado de episódios agudos de do-
enças pulmonares relacionadas e a escolha da técnica deve ser bem 
planejada. Sempre que possível, as técnicas locorregionais devem 
ser consideradas e o ato anestésico deve ser sempre individualiza-
do. Deve-se lembrar ainda que a morbimortalidade perioperatória 
relacionada à MPS ainda é bastante elevada. Palavras-chave: Vias 
aéreas, Mucopolissacaridoses
 Referências
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731 – Anestesia em paciente com 
hemoglobinúria paroxística noturna:  
relato de caso
Autores: Daniel Fernandes Viana, Vanessa Tavares Nascimento Azevedo, 
Fabricio Dias Antunes, Joelma Naide do Nascimento, *Mayra Souza Chagas, 
Lucas Wynne Cabral

Instituição: Universidade Federal de Sergipe

INTRODUÇÃO: Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) é uma 
anemia hemolítica crônica adquirida rara, de curso clínico ex-
tremamente variável. Apresenta-se com infecções recorrentes, 
neutropenia, trombocitopenia e surge em associação com outras 
doenças hematológicas (síndrome de insuficiência medular, ane-
mia aplásica e síndromes mielodisplásicas). É considerada ainda 
um tipo de trombofilia adquirida, apresentando-se com tromboses 
venosas variadas e especial predileção por trombose de veias 
hepáticas e intra-abdominais, sua principal causa de mortalidade. 
Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma anestesia 
realizada em paciente com diagnóstico de hemoglobinúria paro-
xística noturna. RELATO DE CASO: E.B.S., 37 anos, sexo feminino, 
55 kg, do lar, com diagnóstico prévio de aplasia medular e he-
moglobinúria paroxística noturna, será submetida a artroscopia 
de joelho esquerdo para correção de lesão no mesmo. Faz uso 
contínuo de ciclosporina, ácido fólico, colágeno não hidrolisado 
tipo II, eculizumabe e queratina + cistina + associações. Alérgica 
a dipirona e diclofenaco. Apresentam-se alterados os exames 
pré-operatórios: Hb 8,1 g; Ht 22,7%; e leucócitos 2.800. Liberada 
pelo hematologista para realização do procedimento e solicitou 
que fosse feito 1 g de metilprednisolona no dia do procedimento. 
Solicitados 2 concentrados de hemácias para reserva. Estado físico 
ASA III. Realizada monitorização com SpO2, cardioscopia, pressão 
arterial não invasiva, temperatura axilar; sedação com midazolam 
(2 mg) + fentanila (50 mcg) + dexmedetomidina (50 mg); em se-
guida, realizada anestesia subaracnóidea com técnica asséptica, 
agulha Whitacre 27 G, injetada bupivacaína hiperbárica (10 mg). 
Feita gasometria arterial sem alterações significativas antes da 
insuflação do torniquete pneumático no MIE, obedecendo ao limite 
de pressão de acordo com a pressão sistólica inicial da paciente, 
o tempo total de insuflação do torniquete foi de 32 minutos, 
sendo realizada outra gasometria arterial após 10 minutos da 
desinsuflação, novamente sem alterações; feito sumário de urina 
e hemograma após a cirurgia sem alterações. O tempo anestésico 
cirúrgico foi de 60 minutos, feita antibioticoprofilaxia (cefazolina, 
2 g) e profilaxia para náuseas e vômitos com ondansetrona (4 mg). 
Volume total infundido: 1.500 mL de Ringer lactato. No pós-ope-
ratório, a paciente evoluiu sem dor, sem sinais de hematúria, sem 
hemólise ou trombose. Recebendo alta após 48 horas do proce-
dimento. DISCUSSÃO: Uma avaliação pré-anestésica minuciosa e 
uma interação entre os médicos assistentes (reserva de sangue, 
hidratação adequada, tempo mínimo de insuflação do tornique-

te pneumático) são de extrema importância para um desfecho 
favorável do procedimento anestésico cirúrgico, pois pacientes 
com HPN estão sujeitos a maior incidência de complicações no 
intra e pós-operatório como hemólise e trombose.
Referência 

Arruda MMAS, Rodrigues CA, Rodrigues CA, Yamamoto M, Figueiredo MS.  Hemo-
globinúria paroxística noturna: da fisiopatologia ao tratamento. Rev Assoc Med 
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732 – Manejo anestésico em paciente  
com estenose traqueal portador de  
miastenia gravis 
Autores: Leopoldo Palheta Gonzalez, Thatiana Lúcia Cintra de Alcântara, 
Hugo Arão Costa Brasil Filho, Mayara da Silva Ferreira, *Danielle Bandeira 
Lima, Christiane Rodrigues da Silva

Instituição: Hospital Universitário Getúlio Vargas

INTRODUÇÃO: A miastenia gravis é uma doença autoimune com 
produção de anticorpos contra os receptores de acetilcolina na 
junção neuromuscular, apresentando como principal sintoma a 
fraqueza muscular. A escolha da técnica anestésica é desafiadora 
e as cirurgias eletivas devem ser realizadas nos períodos de es-
tabilidade da doença, quando há menor necessidade de drogas 
imunomoduladoras. RELATO DE CASO: Homem, 26 anos, portador 
de hipertensão arterial, índice de massa corporal de 29,2 kg/m2, 80 
kg, traqueostomizado há 4 anos e em uso de azatioprina. Proposta 
cirúrgica de timectomia por videotoracoscopia. Realizada moni-
torização com termômetro, cardioscópio, oxímetro, capnógrafo, 
sequência de quatro estímulos (TOF) e pressão arterial invasiva. 
Indução anestésica com dexmedetomidina (40 mcg), propofol e 
remifentanila em infusão contínua, TOF inicial de 94%. Devido a 
estenose de traqueia, foi realizado intubação com tubo de du-
plo lúmen Robert Shaw® por óstio de traqueostomia guiado por 
fibroscópio, sendo associadas dexmedetomidina e lidocaína em 
BIC para manutenção anestésica. Com o início do procedimento, 
mesmo com otimização das medicações em infusão contínua, a 
TOF do paciente se manteve em 63% com mobilidade durante 
o procedimento cirúrgico, sendo necessário administrar rocurô-
nio (0,3 mg/kg). Procedimento sem intercorrências. Ao término, 
realizado reversão do bloqueio com sugamadex (2 mg/kg) (TOF 
96%) e analgesia com morfina 0,1 mg/kg associado ao bloqueio 
intercostal. Ao despertar, o paciente apresentou-se consciente, 
comunicativo, frequência respiratório de 25 irpm e bom volume 
corrente (7 mL/kg), com saturação de 98% e capnografia de 50. 
Encaminhado à unidade de terapia intensiva para pós-imediato 
e evoluiu com esforço respiratório, diminuição do volume corren-
te e saturação, sendo necessário suporte ventilatório por 5 dias. 
DISCUSSÃO: O manejo da via aérea do paciente com estenose 
traqueal foi bem-sucedido devido ao uso do fibroscópio para o 
posicionamento do tubo de duplo lúmen. O uso de bloqueadores 
neuromusculares em pacientes com miastenia gravis eleva a chance 
de extubação malsucedida e maior tempo de ventilação mecânica 
no pós-operatório. Se necessário sua utilização, recomenda-se o uso 
em menores doses com preferência pelos bloqueadores de curta 
duração e reversão com o sugamadex conforme a TOF. Por não 
obter plano anestésico necessário para procedimento cirúrgico, 
optou-se pelo uso cauteloso do bloqueador neuromuscular com 
as devidas precauções. 
Referências
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766 – Anestesia para cirurgia ortopédica  
em portador de fenilcetonúria
Autores: Márcio Rahel Farias Guimarães, *Gabrielle Alekine Freitas M. 
de Lemos, Renan Donadel, Alexandre Curi Jorge Vargas, Camila Bressan 
Zanette, Patrícia Wajnberg Gamermann

Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

INTRODUÇÃO: A fenilcetonúria é uma patologia de herança au-
tossômica recessiva, de incidência 1:12.500, que se caracteriza 
por acúmulo de fenilanina. Dentre as manifestações clínicas estão 
deficiência mental, microcefalia, convulsões, estenose pilórica. 
O objetivo deste relato é apresentar um caso de anestesia geral 
para cirurgia ortopédica de grande porte em paciente com com-
prometimento grave da doença. RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo feminino, 63 anos, 35 kg, 1,50 m, portadora de fenilcetonúria 
com diagnóstico e tratamento tardios, a qual se manifestava por 
deficiência intelectual importante e agitação. Apresentava-se com 
dificuldade de deambulação súbita, sem trauma aparente, diag-
nosticada com fratura de colo de fêmur esquerdo e planejada 
artroplastia de quadril. Passado de anestesia geral para extração 
dentária. Desorientada, agitada e não comunicativa ao exame físico. 
Na avaliação pré-operatória, constatou-se no eletrocardiograma in-
versão de onda T provavelmente por isquemia prévia, sem avaliação 
por ecocardiografia. Proposta anestesia geral balanceada. Moni-
torizada com pressão arterial invasiva em artéria radial esquerda, 
oximetria de pulso, capnografia, cardioscopia e analisador de gases. 
Venóclise com Abocath 18 G. Sinais vitais estáveis antes da indu-
ção anestésica. A indução foi feita com infusão de remifentanila a  
0,5 mcg/kg/min, seguida de administração de 50 mg de propofol e 
15 mg de atracúrio. Manutenção com sevoflurano e remifentanila a  
0,3 mcg/kg/min. Manteve estabilidade hemodinâmica e foram usados  
2,5 mg de metaraminol em doses fracionadas. Gasometria arterial 
do transoperatório sem alterações e normolactatemia. Sangramento 
estimado em 300 mL e infusão total de 1.000 mL de cristaloides.  
O procedimento teve duração de 120 minutos, e a paciente 
foi extubada em sala sem intercorrências. Foi acompanhada 
até o segundo dia de pós-operatório por equipe de cuidados 
pós-anestésicos, com boa evolução. Recebeu alta 5 dias após 
o procedimento. DISCUSSÃO: A anestesia para pacientes com 
fenilcetonúria é um desafio, uma vez que eles têm maior risco 
de complicar com convulsões, têm maior sensibilidade a nar-
cóticos e depressores do sistema nervoso central, maior risco 
de bloqueio neuromuscular prolongado e estão sob risco au-
mentado de complicações cardiovasculares. Dentre os cuidados, 
devem-se evitar drogas epileptogênicas e jejum prolongado 
– uma vez que aumentariam os níveis séricos da fenilalanina – e 
prevenir a broncoaspiração, devendo-se considerar intubação 
orotraqueal em sequência rápida. Também é recomendado o 
uso de anticonvulsivantes de maneira profilática e evitar o uso 
de óxido nitroso, sobretudo em pacientes com deficiência de 
vitamina B12. 
Referência 
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772 – Manejo anestésico do paciente  
com síndrome de Rubinstein-Taybi
Autores: *Bárbara Neiva Barros, Tolomeu Artur Assunção Casali, Antônio 
Fernando Carneiro, Caio Castro Mendanha Barros,Hugo Leonardo dos 
Santos Menezes, Milena Aparecida Dionizio Moreira

Instituição: CRER

INTRODUÇÃO: A síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) é uma alteração 
rara, autossômica dominante, causada por anomalia do cromossomo 

16. A incidência da síndrome (1/300.000) é igualmente observada em 
ambos os sexos. A SRT é caracterizada por nível intelectual rebaixa-
do, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, anormalidades 
craniofaciais e hálux e polegares largos. Além disso, podem apre-
sentar baixa estatura, microcefalia, perda auditiva, anormalidades 
cardíacas congênitas e refluxo gastresofágico. RELATO DE CASO: 
Paciente de 17 anos, sexo feminino, 60 kg, portadora da SRT, sub-
metida a tratamento odontológico sob anestesia geral. Histórico de 
nascimento prematuro e sopro cardíaco, com melhora aos 6 meses, 
sem outros comprometimentos e avaliação cardiológica normal. 
Avaliação complementar com radiografia de tórax sem alterações, 
eletrocardiograma com ritmo sinusal e exames laboratoriais normais. 
A paciente se apresentava bastante inquieta e pouco colaborativa 
à consulta pré-anestésica, não atendia a comandos verbais, o que 
impossibilitou a avaliação completa das vias aéreas. Observado 
microrretrognatismo e boa mobilidade cervical. Apresentava ainda 
características típicas da SRT, como microcefalia, hipertelorismo, 
maxila hipoplásica, nariz em forma de bico, hálux e polegares largos. 
Antes do ato anestésico, não foi utilizada pré-medicação. Realizada 
monitorização com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oxi-
metria de pulso. Iniciada pré-oxigenação, indução com sevoflurano 
e óxido nitroso, seguida de venóclise periférica com cateter 22 G. 
Administrou-se fentanila (250 mcg), propofol (100 mg) e atracúrio 
(30 mg) intravenoso. Após laringoscopia direta, Cormack-Lehane 
I, foi realizada intubação por via nasal, com auxílio da pinça de 
Magill, cânula traqueal 6,5 aramada com balonete. A anestesia foi 
mantida com sevoflurano a concentrações variáveis (2,5 a 3,5%).  
O ato anestésico-cirúrgico durou 5 horas e, durante todo o período, 
a paciente se manteve estável hemodinamicamente. Finalizado 
o procedimento, a paciente foi extubada sem intercorrências e 
encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica. DISCUS-
SÃO: Nos pacientes com SRT, atenção especial deve ser dada à 
possibilidade de uma via aérea difícil, pneumonia por aspiração 
e disfunção cardiovascular durante a anestesia. São mandatórios 
no atendimento perioperatório, uma boa avaliação pré-anestésica, 
exames pré-operatórios e a identificação do comprometimento de 
órgãos-alvo pelo processo da doença de base.
Referências 
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778 – Anestesia no paciente com síndrome  
de Binder
Autores: Milena Aparecida Dionizio Moreira, Caio Castro Mendanha Barros, 
Antônio Fernando Carneiro, olomeu Artur Assunção Casali, *Bárbara Neiva 
Barros, Hugo Leonardo dos Santos Menezes
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Binder, também conhecida como 
displasia maxilonasal, é uma doença congênita rara, caracterizada 
por uma face média retraída e nariz achatado. Apresenta como prin-
cipais características a posição anormal dos ossos nasais, hipoplasia 
intermaxilar, espinha nasal anterior reduzida ou ausente, atrofia da 
mucosa nasal e ausência do seio frontal (não obrigatório). Alguns 
casos podem apresentar malformações em vértebras, acometidas 
principalmente C1 e C2. O diagnóstico da síndrome de Binder 
é feito com base nos achados clínicos e radiológicos habituais.  
A principal consideração anestésica é a possibilidade de uma via 
aérea difícil. RELATO DE CASO: Paciente de 14 anos, masculino,  
40 kg, portador da síndrome de Binder, encaminhado para realização 
de correção cirúrgica da deformidade nasal. Durante a avaliação 
pré-anestésica, todas as investigações de rotina estavam dentro 
da normalidade. O paciente já havia realizado diversas cirurgias 
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para correção de fissura labiopalatina. Na avaliação de vias aéreas, 
apresentava boa mobilidade cervical, abertura de boca adequada, 
palato ogival, Malampatti 4. Demais características dentro dos 
limites normais. Outras características faciais notáveis incluíam 
ponte nasal deprimida, ponta nasal larga e sem projeção, fissura 
nasal bilateral e ligeiro prognatismo mandibular. Durante ato 
anestésico foi realizada monitorização-padrão, pré-oxigenação 
e a disponibilização do material para abordar a via aérea difícil. 
Realizada indução venosa com fentanila (200 mcg), propofol 
(100 mg) e atracúrio (20 mg). Durante a laringoscopia direta, foi 
atribuído Cormack-Lehane IIb. Com auxílio do Bougie, a intubação 
por via oral foi, então, realizada com tubo 6,0 com balonete, sem 
intercorrências. A manutenção da anestesia foi realizada com 
sevoflurano a 2,5%. O procedimento durou 2,5 horas, sendo que 
o paciente permaneceu estável durante todo o tempo. Após a 
aspiração da cavidade oral e observada ventilação espontânea 
adequada com reflexos protetores presentes, foi realizada extu-
bação na sala. O paciente foi encaminhado à sala de recuperação 
pós-anestésica desperto e hemodinamicamente estável. DISCUS-
SÃO: A síndrome de Binder, embora uma condição rara, deve ser 
lembrada no contexto da cirurgia de reconstrução da face média. 
Uma avaliação pré-anestésica minuciosa para condições concomi-
tantes e avaliação completa das vias aéreas deve ser obrigatória. 
O cenário de uma via aérea difícil deve ser sempre aventado, e 
o conhecimento dessa síndrome permite ao anestesiologista 
preparar adequadamente a abordagem da via aérea, bem como 
manusear as intercorrências com sucesso. 
Referências 
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791 – Anestesia para postectomia em 
paciente portador de atrofia muscular 
espinhal tipo 2: relato de caso
Autores: *Ricardo Vieira Carlos, Priscilla Ferreira Neto Cardoso, Cristiane 
Valeria de Sousa Caratin, Raphael Cassaroto Gregnani

Instituição: Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: As atrofias musculares espinhais (AMEs) incluem um 
grupo de desordens neuromusculares caracterizadas pela degene-
ração de neurônios motores alfa na medula espinhal com atrofia 
muscular progressiva, fraqueza e paralisia. AMEs incluem uma ampla 
gama de fenótipos que são classificados em grupos clínicos com base 
na idade de início e na máxima função motora alcançada: bebês 
muito fracos incapazes de ficar sem apoio (tipo 1), pacientes não 
ambulatoriais capazes de sentar-se independentemente (tipo 2) até 
pacientes ambulatoriais com AME na infância (tipo 3) e adulto (tipo 
4). RELATO DE CASO: M.H.A.S., 17 anos, 30 kg, portador de AME tipo 
2, usuário de BiPAP para dormir, indicado cirurgia de postectomia. 
Paciente chegou em sala acordado, sem uso de BiPAP, em ar ambien-
te, acordado. Puncionado acesso venoso calibre 24 G em membro 
superior esquerdo, ofertado oxigênio a 70% através de máscara facial 
e realizado indução venosa com 25 mcg de fentanila, 150 mg de 
propofol, seguido de bloqueio peniano com 40 mg de bupivacaína 
sem adrenalina a 0,5% (8 mL). A manutenção da anestesia foi realizada 
por via intravenosa com propofol em bomba de infusão contínua.  
A ventilação foi mantida espontânea, sob máscara facial, com pressão 
de suporte. Após término do procedimento, foi instalado o dispositivo 
de BiPAP do paciente na recuperação anestésica. Paciente se manteve 
estável durante todo procedimento, não havendo intercorrências. 
DISCUSSÃO: Em crianças com distúrbios neuromusculares, a técnica 

sem o uso do bloqueador neuromuscular é sugerida, uma vez que a 
degeneração de células da ponta anterior da medula leva de forma 
secundária a um prejuízo de formação de colina acetiltransferase, 
envolvida na síntese de acetilcolina, o que aumenta a sensibilidade do 
paciente aos efeitos dos fármacos adespolarizantes. Além disso, deve 
ser evitado o bloqueio despolarizante (succinilcolina) pela associação 
com hiperpotassemia e contraturas tipo miotônicas. Ademais, optou-
-se por não intubar o paciente, dessa maneira evitou-se o emprego 
de doses maiores de opioide, além de uma potencial dificuldade na 
extubação, devido à fraqueza muscular apresentada pelo paciente.  
A manutenção da ventilação sob máscara facial em pressão de suporte 
não levou a nenhuma piora da condição respiratória com prejuízo 
para o paciente no pós-operatório. 
Referência 
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874 – Manejo anestésico em paciente 
portador de distrofia muscular de Duchenne
Autores: Vanessa Cristina Vieira Silva da Câmara, Maria Celia Ferreira da 
Costa, Fellipe Mayer Uchôa, 2Murilo Robson Fabrício do Nascimento, Tânia 
Cursino de Menezes Couceiro, *Caio Vitor Lira Soares

Instituição: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 

INTRODUÇÃO: A distrofia muscular de Duchenne é uma doença rara, 
progressiva e incapacitante, podendo levar ao óbito por disfunção 
ventilatória. De origem genética, ligada ao cromossomo X, é o tipo 
mais comum dentre as distrofias musculares. Os pacientes acometidos 
necessitam de cuidados especiais, desde a avaliação pré-anestésica, 
até monitorização pós-operatória pelo risco de complicações. Aten-
ção especial ao risco de hipertermia maligna, a maior sensibilidade a 
bloqueadores neuromusculares e aumento de morbidade pós-ope-
ratória. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 8 anos, ASA 
II, 27 kg, portador de distrofia muscular de Duchenne, submetido a 
tratamento cirúrgico de pé torto congênito. Apresentava espirometria 
com distúrbio obstrutivo moderado com capacidade vital forçada 
reduzida se variação pós-broncodilatador e CPK 14.839 U/L. Para o 
preparo da sala, foram feitos troca de cal sodada, retirado vaporizador 
e limpeza dos circuitos do carrinho de anestesia. Administrados como 
medicação pré-anestésica midazolam (2 mg, IV) + cetamina (10 mg, 
IV). Realizada nova punção com cateter venoso 20 G, monitorizado 
com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, 
antibioticoprofilaxia com cefazolina (30 mg/kg). Na indução anes-
tésica, administraram-se remifentanila a 0,4 mcg/kg/min, propofol  
(2 mg/kg) e passou-se máscara laríngea número 3. Manutenção com 
remifentanila e propofol, peridural lombar de L3/L4 com ropivacaína 
a 0,4% (10 mL) + morfina (1 mg), reposição perioperatória de corticoi-
de com hidrocortisona, dipirona, 4 mg de dexametasona e 4 mg de 
ondansetrona. Ao final, o paciente foi levado para o pós-operatório 
imediato em UTI. Necessidade de analgesia intravenosa com dipirona 
de horário e tramadol como medicação de resgate. Com 3 dias, recebeu 
alta hospitalar. DISCUSSÃO: Os distúrbios neuromusculares consistem 
em um grupo heterogêneo de doenças que afetam a função muscular. 
Alguns pontos foram considerados nesta anestesia, como o bloqueio 
de neuroeixo como vantagem para as pessoas com comprometimento 
respiratório ou cardíaco. Além disso, os agentes venosos usados são 
de curta duração e relativamente fáceis de controlar; há potencial para 
disfunção autonômica e colapso cardiovascular. Agentes voláteis são 
contraindicados nos pacientes com risco de rabdomiólise e hipercalemia 
importantes e o aumento da sensibilidade aos agentes bloqueadores 
neuromusculares não despolarizantes, o que pode resultar em fraqueza 
respiratória e incapacidade de desmame da ventilação desencorajou 
o seu uso neste procedimento. 
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906 – Manuseio anestésico em criança 
portadora de cardiopatia congênita,  
síndrome de Kleefstra e outras patologias 
associadas – estratégias para um bom 
desfecho: relato de caso
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INTRODUÇÃO: A cardiopatia congênita tem uma incidência de 7 
para 1.000 nascidos vivos, sendo a CIA a segunda patologia mais 
comum. A sua correção por via hemodinâmica é frequente, e o manejo 
anestésico, relativamente simples. No entanto, pode ser um desafio 
quando o paciente é portador de várias patologias associadas que 
prescindem de cuidados anestésicos diferentes e específicos como 
é o caso a ser relatado. Trata-se da síndrome de Kleefstra (15 casos 
confirmados no Brasil) associada a miopatia, síndrome miastênica, 
asma grave, epilepsia e apneia do sono. RELATO DE CASO: menino, 
com transtorno de aspecto autista, 11 anos, 70 kg, 1,60 m, portador 
de CIA com pequena repercussão hemodinâmica, mas com grande 
repercussão respiratória secundária às pneumonias e à asma de difícil 
controle. Encontrava-se em uso de corticoide inalatório, ritalina e feni-
toína e fazia uso de CPAP para dormir. Ao exame físico, Mallampati II. 
Passado cirúrgico para biópsia muscular e adenoamidalectomia sem 
intercorrências. Não foi feita medicação pré- anestésica (MPA). Na sala 
de preparo, foi realizada a venóclise. Monitorizado com cardioscópio 
e oxímetro e depois administrado midazolam (2 mg, IV). Ao chegar 
na sala da hemodinâmica, monitorização foi acrescida de PANI e 
capnógrafo quando foi iniciada a dexmedetomidina na dose de 0,5 
mcg/kg/h e com o paciente em posição olfativa iniciada a indução 
com lidocaína s/v (100 mg), fentanila (150 mcg), cetamina (30 mg), 
propofol (50 mg) e rocurônio (40 mg) e manutenção com sevoflurano 
associado a dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/h). Paciente ventilou 
bem sob máscara durante a indução; à laringoscopia, Cormack I; 
intubação com TOT 7,5 com cuff. Durante o procedimento, apresen-
tou um episódio de bradicardia e hipotensão que foram revertidas 
com a interrupção da infusão da dexmedetomidina. Quinze minutos 
antes do término, foi interrompida a infusão da dexmedetomidina e, 
posteriormente, desligada a vaporização do sevoflurano. A reversão 
do bloqueio neuromuscular foi realizada com sugamadex (2 mg/kg), 
foi extubado na SO e encaminhado para a UTI. DISCUSSÃO: Neste 
caso, a opção de ser feita MPA na sala de preparo pré-anestésico se 
deveu à necessidade de vigilância, pois devido o paciente ser obeso 
e ter apneia do sono, poderia desenvolver hipoxemia. A escolha de 
uma anestesia balanceada objetivou o rápido despertar, propor-
cionado pelo sevofluorano; analgesia resultante da associação da 
dexmedetomidina, cetamina e fentanila – esta última, mesmo em 
doses baixas, proporcionou adequado manuseio das vias aéreas. 
Considerando-se a miopatia, a asma grave e a síndrome miastêni-
ca, optou-se pelo uso do sugamadex para a reversão do bloqueio 
neuromuscular para evitar bloqueio residual. Apesar das patologias 
associadas, a escolha dos fármacos e dose proporcionaram desfecho 
perioperatório satisfatório, despertar tranquilo e estada na UTI por 
apenas 23 horas.
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992 – Manejo anestésico para cirurgia de 
artrodese de coluna em paciente  
com síndrome de Rett
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Rett é um distúrbio neurológico, 
não hereditário, que ocorre quase exclusivamente em mulheres. 
A maioria dos casos resulta de mutação no gene MECP2, locali-
zado no cromossomo X. As manifestações clínicas cursam com 
disfunção motora, escoliose, convulsões, anormalidades cardíacas, 
disfunção autonômica, autismo, alterações no controle respirató-
rio (taquipneia, apneia, morte súbita), dentre outras. RELATO DE 
CASO: H.A.P., 12 anos, sexo feminino, 27 kg. Diagnóstico prévio 
de síndrome de Rett, em uso de lamotrigina. Cirurgia prévia para 
correção de escoliose. Admitida para realização de artrodese 
de coluna de T4 a L4. Exames laboratoriais pré-operatórios sem 
alterações significativas. Escala de Mallampati III, micrognatia, 
extensão cervical limitada. Monitorizada com ECG, SpO2, PIA, 
EtCO2, termômetro esofágico, BIS e TOF. Material para via aérea 
(VA) difícil disponível em sala. Submetida a anestesia venosa total, 
indução anestésica com fentanila, cetamina, propofol e rocurônio. 
Intubação orotraqueal com tubo 6,0 com balonete e guiada por 
Bougie. Manutenção com remifentanila. Administrados metadona 
para controle álgico e ácido tranexâmico para redução de san-
gramento per-operatório. No transcurso da cirurgia, a paciente 
evoluiu com estabilidade hemodinâmica sem necessidade de 
drogas vasoativas ou transfusão de hemoderivados. Gasometrias 
obtidas no per-operatório evidenciaram resultados dentro dos 
parâmetros normais. Ao término do procedimento, a paciente 
apresentou retardo acentuado no despertar, sendo encaminhada 
intubada ao CTI. Evoluiu favoravelmente, sendo extubada 4 horas 
depois do procedimento. Recebeu alta hospitalar após 72 horas 
de pós-operatório. DISCUSSÃO: Apesar de ser uma síndrome rara, 
é importante o conhecimento das potenciais intercorrências pe-
rioperatórias desse grupo de pacientes devido às características 
neurológicas, respiratórias, cardiovasculares e metabólicas particu-
lares. Alterações anatômicas de VA podem favorecer o risco de VA 
difícil. Sabe-se também que apresentam sensibilidade aumentada 
a anestésicos voláteis, benzodiazepínicos e opioides, o que pode 
determinar um despertar mais lento nesses casos. Outro ponto a 
ser considerado é a dificuldade para controle da dor devido aos 
níveis elevados de beta-endorfina encontrados no líquido cefa-
lorraquidiano desses pacientes. Na ausência de contraindicação, 
a anestesia regional deve ser considerada. Complicações como 
atelectasia, pneumonia, apneia e necessidade de reintubação 
podem ser frequentes no pós-operatório. Recomenda-se, então, 
observação e monitorização prolongada após esses pacientes 
serem liberados da sala cirúrgica. 
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1074 – Anestesia geral em paciente portador 
de síndrome Cornelia de Lange submetido a 
laparotomia exploradora
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INTRODUÇÃO: A síndrome Cornelia de Lange é uma condição 
genética rara, que afeta 0,5-10:100.000 indivíduos no mundo. As 
manifestações clínicas mais comuns são: atraso no desenvolvimento 
psicomotor, malformações faciais e em membros superiores, retar-
do de crescimento, hirsutismo e cardiopatias congênitas. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo masculino, 17 anos, 26 kg, 1,20 m de 
altura, portador da síndrome Cornelia de Lange, mãe Testemunha 
de Jeová. Admitido para realização de laparotomia exploradora de 
urgência por abdome agudo obstrutivo. Apresentava-se em vigên-
cia de asma exacerbada, com sibilos difusos à ausculta pulmonar 
e saturando 85% em ar ambiente. Foi realizada pré-oxigenação 
com máscara facial seguida de intubação orotraqueal com tubo 5,5 
com cuff em sequência rápida com alfentanila 1,3 mg (50 mcg/kg), 
propofol 80 mg (3 mg/kg) e rocurônio 35 mg (1,2 mg/kg). Apesar 
da malformação facial, houve sucesso da intubação na primeira 
laringoscopia, onde foi visualizado um grau IIb da classificação de 
Cormack-Lehane. Após indução anestésica, foram administrados 
3 puffs de salbutamol inalatório pelo tubo e 40  mg de metilpred-
nisolona intravenosa, com adequado controle da crise asmática. 
O paciente permaneceu em ventilação mecânica modo PCV, com 
pressão inspiratória de 12 mmHg, frequência respiratória de 20 
ICM, PEEP de 5 cmH2O e FiO2 de 60%. Como manutenção da anes-
tesia, optou-se por remifentanila (0,1 mcg/kg/min) e sevoflurano 
2,5%. A reposição volêmica no intraoperatório foi realizada com 
Ringer lactato, guiada pela variação de pressão de pulso aferida 
pelo monitor, sem necessidade de transfusão de hemoderivados. 
Foi utilizada noradrenalina, com dose de 0,1 a 0,3 mcg/kg/min, 
visando alvo de pressão arterial média no percentil 50 para altura 
do paciente. Ao fim do procedimento cirúrgico, foi realizado blo-
queio da bainha do reto abdominal bilateralmente, guiado por 
ultrassonografia. Utilizou-se 10 mL cada lado de ropivacaína 0,2%. 
Ao término do procedimento cirúrgico, o paciente foi enviado à 
UTI intubado, em ventilação mecânica. DISCUSSÃO: A síndrome 
Cornelia de Lange deve ser conhecida pelos anestesiologistas 
devido às malformações faciais, via aérea difícil, bem como vias 
aéreas mais reativas, além de poder haver dificuldade de ven-
tilação sob máscara facial. O refluxo gastresofágico também é 
uma alteração comum nesses pacientes, o que aumenta o risco 
de broncoaspiração após indução anestésica.2 Optamos por in-
duzir nosso paciente em sequência rápida para evitar o risco de 
broncoaspiração. Intubação orotraqueal sob sedação leve não foi 
realizada devido ao distúrbio cognitivo do paciente, que impedia 
a cooperação necessária ao procedimento. 
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1166 – Dor neuropática crônica em paciente 
com síndrome de Arnold-Chiari tipo I: relato 
de caso e revisão de literatura
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Arnold-Chiari é uma patologia de base 
anatômica, envolvendo ossos da base do crânio que acabam por 
promover a herniação de estruturas intracranianas para o espaço 
abaixo do forame magno, gerando fenômenos compressivos. Carac-
terizada em cinco tipos, sendo o tipo I (do caso em questão) o mais 
comum. É uma patologia rara, que afeta igualmente todas as etnias, 

tendo leve predileção pelo sexo feminino. Seu diagnóstico é difícil, e 
a maioria dos pacientes apresenta quadro clínico caracterizado por 
cefaleia, dor na nuca do tipo compressiva, sintomatologias visuais 
e ligadas aos nervos cranianos mais próximos à zona de herniação. 
Geralmente esses pacientes desenvolverão dor neuropática com 
tendência à cronificação com práticas da clínica da dor, que se 
compreende como objeto de estudo. RELATO DE CASO: No caso 
relatado, o paciente portador da síndrome de Arnold-Chiari do 
tipo I associada à siringomielia apresentava cefaleia com nucal-
gia com caráter compressivo por 4 anos sem diagnóstico clínico.  
O paciente foi diagnosticado por ressonância nuclear magnética e foi 
submetido à neurocirurgia descompressiva. A dor esteve presente 
no pré, per e pós-operatório desse paciente, manifestando-se com 
características neuropáticas e mais acentuada no membro superior 
direito. O controle da dor foi alcançado após terapia farmacológica 
multimodal, associada a bloqueio simpático do gânglio estrelado, 
o que levou à suspeição de síndrome de Arnold-Chiari e acom-
panhamento multidisciplinar. DISCUSSÃO: Essa síndrome possui 
uma série de componentes fisiopatológicos que corroboram o 
desenvolvimento, manutenção e cronificação da dor neuropática 
nos pacientes que sofrem dessa patologia. Podem ser encontrados, 
em alguns casos, desenvolvimento de síndrome da dor complexa 
regional e fibromialgia associadas a essas malformações ou como 
sequelas das técnicas cirúrgicas curativas. É uma patologia rara, com 
um espectro de características clínicas que varia conforme o tipo 
e a associação ou não com outras malformações. É critério impor-
tante para a qualidade de vida dos pacientes com essa patologia o 
controle da dor, sintoma mais comum. Para isso, torna-se essencial 
o diagnóstico e a intervenção precoces, sendo que a abordagem da 
dor deve envolver não somente o algologista como também uma 
equipe multidisciplinar para o manejo adequado. 
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1174 – Síndrome de Cushing e o 
anestesiologista: relato de caso
Autores: *Alysson Aranha dos Santos, Flora Margarida Barra Bisinotto, 
Luciano Alves Matias da Silveira, Laura Bisinotto Martins

Instituição: HC-UFTM

A síndrome de Cushing é associada a redução da qualidade de vida 
e aumento na mortalidade, principalmente devido ao comprome-
timento cardiovascular. Caracteriza-se por obesidade central, fácies 
de lua cheia, estrias violáceas e pele fina. Além disso, hiperglice-
mia, hipertensão arterial, fraqueza muscular, pele fina, osteopenia 
e irregularidades menstruais. Essas características dificultam o 
manejo perioperatório e anestésico, representando um desafio 
para o anestesiologista. O presente caso ilustra uma síndrome de 
Cushing tratada com adrenalectomia, atentando para as compli-
cações que podem surgir durante a anestesia. RELATO DE CASO: 
Paciente de 26 anos, sexo feminino, com diagnóstico de síndro-
me de Cushing por tumor adrenal esquerdo produtor de cortisol.  
A doença havia iniciado há 2 anos e cursou com emagrecimento 
de 12 kg, depósitos de gordura no abdome e região cervical, fácies 
de lua cheia, estrias violáceas, pele fina com lesões de difícil cicatri-
zação. Também apresentou dores musculares e artralgia, insônia, 
confusão mental, palpitações, aumento da pressão arterial (PA) e da 
glicemia. Na avaliação pré-anestésica, a paciente ainda apresentava 
síndrome de Wolff-Parkinson-White na investigação cardiológica, 
PA de 140/90 mmHg, e cortisol urinário de 707 mcg em 24 horas. 
Foi indicada adrenalectomia videolaparoscópica, e a paciente foi 
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submetida à anestesia geral. A monitorização constou de PA in-
vasiva, glicemia, além da monitorização-padrão. Apresentava-se 
hemodinamicamente estável com PA em torno de 110/60 mmHg 
e frequência cardíaca (FC) entre 58 e 68 batimentos por minutos 
(bpm). Na manipulação da glândula, houve aumento brusco da 
PA, que chegou a 210/110 mmHg, com a FC estável. O cirurgião 
parou a manipulação e iniciou-se a infusão de nitroprussiato de 
sódio até a normalização da PA. Após a ligadura da veia renal, a 
PA apresentou queda repentina para níveis de 55/30 mmHg, e foi 
administrado droga vasopressora. Com a estabilização do quadro, 
a cirurgia foi concluída. A paciente foi encaminhada para a sala de 
recuperação pós-anestésica e posteriormente para a enfermaria. 
Recebeu hidrocortisona (100 mg) venosa na indução da anestesia 
e a cada 6 horas. A alta hospitalar ocorreu em 48 horas, em uso 
de prednisolona (7,5 mg/dia), com orientação de redução de 50% 
por semana. DISCUSSÃO: Durante a adrenalectomia para tumor 
secretante de suprarrenal, o anestesiologista deve ter cuidados 
especiais com as alterações decorrentes da doença que podem ser 
diversas, especialmente hemodinâmicas. A monitorização invasiva 
é vital, pois essas alterações são repentinas e requerem a utilização 
de drogas vasoativas. CONCLUSÃO: O presente caso ilustra os cui-
dados que se deve ter durante a anestesia de tumores secretantes 
devido à instabilidade cardiocirculatória. Essa síndrome é bastante 
rara, e suas características tornam esses pacientes muito difíceis 
para o anestesiologista  
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DOR AGUDA E DOR CRÔNICA

151 – Estudantes de medicina que praticam 
atividade física têm uma prevalência menor 
de cervicalgia no Brasil
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INTRODUÇÃO: A cervicalgia pode ser definida como uma sensação 
dolorosa que se localiza na região cervical do pescoço. A prevalência 
de cervicalgia na população em geral é de cerca de 29% nos homens 
e 40% das mulheres, sendo essas porcentagens aumentadas ao 
selecionarmos amostras de acordo com determinadas atividades 
laborais. Diferentes sintomas e doenças podem estar associados à 
cervicalgia. É notável que, na prática da graduação, os estudantes 
são submetidos a situações que levam ao surgimento de cervicalgias, 
como a permanência forçada em posição desconfortável, podendo 
estas tornarem-se crônicas, se negligenciadas, comprometendo a 
qualidade de vida do futuro profissional. Dessa forma, conside-
rando os fatores de risco aos quais os estudantes de medicina já 
são expostos, acredita-se que haja uma prevalência significativa 
de cervicalgia entre eles, tendo o estudo como objetivo analisá-la 
quantitativamente para que o problema possa ser reconhecido e 
medidas atenuantes possam ser discutidas. OBJETIVO: Determinar 
a prevalência da cervicalgia em estudantes de medicina e caracte-
rizá-la. MÉTODO: Seguindo-se a aprovação pelo Comitê de ética, 
foram aplicados os questionários ao público-alvo de estudantes 
de medicina no Brasil. Trata-se de um estudo transversal no qual 
se coletou informações demográficas e questões do formulário 
Neck Disability Index and Neck Pain and Disability Scale (NDI), Índice 
de Incapacidade relacionada ao pescoço e limitações e atividades 

do dia a dia. Os questionários foram enviados por meio de redes 
sociais, de forma privada, aos acadêmicos de medicina para pre-
enchimento utilizando a ferramenta GoogleDocs. Foram excluídos 
do estudo os participantes que não preencheram adequadamente 
ou não se adequavam nos critérios de inclusão. RESULTADO: Parti-
ciparam do estudo 647 estudantes de medicina dos 27 estados da 
federação, sendo 62,4% do sexo feminino. As regiões com maior 
participacão foram o Nordeste (62,3%) e Sudeste (13,6%). Sendo 
55,6% de faculdades das capitais e 44,4% do interior. A resposta 
positiva para a cervicalgia foi dada por 52,1% dos participantes. 
Alunos que praticavam atividade física tiveram uma prevalência 
20% menor de dor (RP = 0,82; IC95%: 0,71 a 0,95; p = 0,014) em 
relação aos que não praticavam. CONCLUSÃO: Encontrou-se uma 
prevalência de cervicalgia maior do que na população em geral, 
como se acreditava. Contudo, percebeu-se ainda que os estudan-
tes de medicina que praticam atividade física de modo regular 
tem prevalência menor de cervicalgia. Isso pode estar associado 
ao fato de a prática regular de exercícios físicos estar associada a 
uma melhor qualidade de vida, descontrole do peso e síndromes 
depressivas, sendo estes associados a maiores índices de dores 
crônicas, dentre outros fatores. 
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INTRODUÇÃO: A cervicalgia é uma das dores crônicas mais comuns, 
e a sua prevalência na população em geral é de cerca de 29% nos 
homens e 40% das mulheres, sendo essas porcentagens aumentadas 
ao selecionarmos amostras de acordo com determinadas atividades 
laborais. Diferentes sintomas e doenças podem estar associados à 
cervicalgia. Estudantes de medicina são submetidos a situações que 
levam ao surgimento de cervicalgias, como a permanência forçada 
em posição desconfortável, podendo estas tornarem-se crônicas, 
se negligenciadas, comprometendo a qualidade de vida do futuro 
profissional. Dessa forma, considerando os fatores de risco aos quais 
esses estudantes já são expostos, acredita-se que haja uma preva-
lência significativa de cervicalgia entre eles, tendo o estudo como 
objetivo analisá-la quantitativamente para que o problema possa ser 
reconhecido e medidas atenuantes possam ser discutidas. OBJETIVO: 
Determinar a prevalência da cervicalgia em estudantes de medicina 
e caracterizá-la. MÉTODO: Seguindo-se a aprovação pelo Comitê de 
Ética, foram aplicados os questionários ao público-alvo – estudantes 
de medicina no Brasil. Trata-se de um estudo transversal, no qual se 
coletou informações demográficas e questões do formulário Neck 
Disability Index and Neck Pain and Disability Scale (NDI), Índice de Inca-
pacidade relacionada ao pescoço e limitações e atividades do dia a 
dia. Os questionários foram enviados por meio de redes sociais, de 
forma privada, aos acadêmicos de medicina para preenchimento 
utilizando a ferramenta GoogleDocs. Foram excluídos do estudo 
os participantes que não preencheram adequadamente ou não se 
adequavam nos critérios de inclusão. RESULTADO: Participaram do 
estudo 647 estudantes de medicina dos 27 estados da federação, 
sendo 62,4% do sexo feminino. As regiões com maior participacão 
foram Nordeste (62,3%) e Sudeste (13,6%). Sendo 55,6% de faculdades 
das capitais e 44,4% do interior. A resposta positiva para a cervicalgia 
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foi dada por 52,1% dos participantes. Estudantes do sexo feminino 
tiveram uma prevalência quase 40% maior de dor (RP = 1,39; IC 95%: 
1,17-1,64; p < 0,0001) em relação aos do sexo masculino. CONCLU-
SÃO: Foi encontrada uma prevalência de cervicalgia maior do que 
na população em geral, como se esperava. Percebeu-se ainda uma 
maior prevalência de cervicalgia em estudantes do sexo feminino. 
Essa diferença pode ser melhor avaliada, porém fatores associados 
ao sexo feminino podem contribuir para esse resultado, como maior 
prevalência de ansiedade, alterações hormonais pelo ciclo mens-
trual, maior prevalência de doenças reumáticas (fibromialgia, artrite, 
osteoporose), uso de salto alto, dentre outros. PALAVRAS-CHAVE: 
Cervicalgia; Estudantes de Medicina; Dor; dor crônica;
Referência 
Silva AF, Costa MAL, Sampaio RRS, Pedrosa AS.Prevalência de cervicalgia em 
acadêmicos de odontologia de um Centro Universitário. Rev Portal Saúde  Soc. 
2017;2(2):422-34.

196 – Analgesia com bloqueios de nervos 
periféricos para realização de radioterapia  
em paciente com câncer de mama
Autores: *Lucas Gonçalves Gomes, Danielle Gonçalves Borges, Paulo Ri-
cardo Rabello de Macedo Costa, Beatriz Lemos da Silva Mandim, Raphael 
de Almeida Carvalho, Roberto Araújo Ruzi

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 

A dor em pacientes com câncer é um sintoma prevalente que pode 
ser causada por efeito direto do tumor (invasão óssea ou compressão 
neural) ou por complicações de tratamento (fibrose por radiação, 
neuropatia pós-quimioterapia, dor pós-operatória). Diante disso, 
o anestesiologista tem importante papel na abordagem desses 
pacientes. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 54 anos, 
câncer na mama esquerda, com infiltração tumoral cutânea e em 
raízes nervosas. Submetida a mastectomia esquerda em janeiro de 
2019. Apresentou-se para sessões de radioterapia pós-recidiva local, 
com dor importante e limitação da amplitude de movimento do MSE. 
O anestesiologista do serviço de dor crônica optou por bloqueio 
do plexo braquial, via interescalênica, guiado por USG, com agulha 
Tuohy 17 G, in plane. Foram injetados 15 mL de ropivacaína 0,5% e, em 
seguida, passado cateter 17 G até a segunda marca; foram infundidos 
5 mL da mesma solução, com melhora parcial da dor e da abdução 
do MSE durante realização da radioterapia. Na segunda sessão, foi 
verificado deslocamento do cateter e optou-se, então, por realização 
de bloqueio que também contemplasse analgesia da região torácica. 
A paciente foi posicionada sentada, sendo realizado o bloqueio do 
nervo supraescapular esquerdo guiado por USG (transdutor linear) 
com agulha de Quincke 25 G, in plane e injetado 5 mL de ropivacaína 
0,5%; em seguida, realizou-se ESP block no nível de T3, à esquerda, 
guiado por USG (transdutor linear) com agulha Tuohy 17 G, in plane, 
injetados 20 mL de lidocaína com vaso a 2% e inserido cateter 17 G 
até segunda marca, infundido 10 mL de lidocaína com vaso a 2% e 
10 mL de ropivacaína a 1%, com melhora significativa da dor (EVA 
2) e maior ganho de amplitude de movimento do MSE em compa-
ração com o bloqueio do plexo braquial anteriormente realizado.  
O cateter foi eficiente por mais duas sessões e, na quinta sessão, havia 
sido exteriorizado, quando se optou por peridural torácica simples, 
obtendo alívio similar da dor e possibilitando realização do procedi-
mento. Na sétima sessão de radioterapia, a paciente já apresentava 
alívio importante da dor, com melhora da amplitude de movimento 
do MSE, não sendo necessárias novas realizações de analgesia. A 
utilização da USG para realização de bloqueios periféricos tem se 
tornado cada vez mais frequente, facilitando a realização da técnica, 
com menor risco de lesão de estruturas, como vasos e pleura. Dentre 
os bloqueios de nervos periféricos usados para o tratamento de dor 
crônica em pacientes oncológicos, o bloqueio do plexo braquial tem 
se mostrado bastante eficaz em pacientes com metástase óssea em 

membro superior e casos de capsulite adesiva secundária ao câncer de 
mama. O ESP block também se apresenta como uma técnica simples, 
de rápida execução e com baixo risco de complicações, fornecendo 
anestesia e analgesia efetiva em diversos procedimentos cervicais, 
torácicos, mamários. Os bloqueios periféricos têm se apresentado 
como técnica eficaz e auxiliar no controle da dor de pacientes em 
diversas situações.
Referências

Oliveira AS, Torres HP. O papel dos bloqueios anestésicos no tratamento da dor de 
origem cancerosa. Rev Bras Anestesiol. 2003;53(5):654-62.
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327 – O bloqueio do gânglio ímpar guiado  
por radioscopia no tratamento de proctalgia 
pós-operatória crônica
Autores: *Sammylle Gomes de Castro, Fernando Santiago Lima Verde, 
Manoel Claudio Azevedo Patrocinio, José Nilson Fortaleza de Araújo, 
Herberth Duarte Cavalcante, Álvaro de Paula Cavalcante

Instituição: Instituto Dr. José Frota 

INTRODUÇÃO: O gânglio ímpar (GI), também conhecido como 
o gânglio de Walther ou gânglio sacrococcígeo, é uma estrutura 
encontrada no retroperitônio pélvico logo antes da articulação 
sacrococcígea. O GI recebe a aferência da inervação do reto distal, 
ânus, uretra distal, vagina distal e períneo, assim como possui fibras 
simpáticas e nociceptivas também saem do GI para as vísceras 
pélvicas. RELATO DE CASO: Paciente de 53 anos, sexo feminino, 
enfermeira, com história de cirurgia de hemorroida há 6 anos, 
evoluiu com um quadro de proctalgia crônica pós-operatória de 
característica neuropática associado a espasmos anais. Foi utilizado 
tratamento farmacológico com duloxetina (60 mg/dia), pregaba-
lina (150 mg, de 12/12 horas) e supositório de nifedipino 0,3%, 
evoluindo com melhora parcial de 40%. Em seguida, indicamos o 
bloqueio do gânglio ímpar (BGI) guiado por radioscopia utilizando 
a técnica transacrococcígea. O procedimento foi realizado com 
uma agulha de Quincke 22 G, sendo administrado previamente 
contraste Omnipaque e, em seguida, uma solução de 5 mL de lido-
caína 5%, 4 mg de fosfato de dexametasona e 30 mcg de clonidina.  
A paciente evoluiu com excelente melhora, apresentando EVA 0 
após 30 minutos do bloqueio. DISCUSSÃO: Dada a sua rica inervação 
nociceptiva e simpática para essas estruturas sacral e perineal, o GI 
é um importante local de modulação das informações relacionadas 
à dor nessas estruturas, desde a periferia até o sistema nervoso 
central. Um alívio da dor maior do que 50% nos distúrbios perineais 
dolorosos foi obtido após o BGI guiado por radioscopia por meio 
de uma abordagem transacrococcígea. As revisões retrospectivas 
do BGI guiado por imagem mostraram uma redução maior do que 
75% nos escores de dor por até 6 meses. 
Referências 
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341 – Otimização da analgesia em crise 
falcêmica por um serviço de dor aguda
Autores: Luis Vicente Garcia, Renato Lucas Passos de Souza, *Stephanie 
Merissa Trovati Chaves Martins

Instituição: HCFMRP USP
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INTRODUÇÃO: A doença falciforme apresenta, dentre outros sinto-
mas, crises álgicas intensas, secundária a vasoclusão, sendo o opioide 
normalmente a terapia de escolha. Os pacientes falcêmicos, em sua 
maioria, são usuários crônicos de opiáceos e, portanto, tolerantes 
a estes, tornando desafiador o tratamento dos episódios de agu-
dização. RELATO DE CASO: Mulher, 44 anos, portadora de anemia 
falciforme e úlceras maleolares. Em uso crônico de metadona (5 mg/
dia), tramadol (150 mg/dia) e amitriptilina (50 mg/dia). Internada 
no serviço com crise álgica intensa por falcização, principalmente 
em quadril e maléolos, bilateralmente, refratária a morfina (10 mg, 
intravenosa). Hb 3,9, já aloimunizada, com dificuldade na obtenção 
de bolsas para transfusão. Evoluiu com insuficiência respirató-
ria secundária a dor e superdosagem de morfina (20 mg), sendo 
necessária intubação orotraqueal. Paciente de difícil acoplamen-
to à ventilação mecânica, permanecendo sedada com propofol  
(170 mg/h), midazolam (10  mg/h) e fentanila (250 mcg/h). Optou-se 
por iniciar metadona via sonda orogástrica (30 mg/dia). Tentativa 
de desmame de fentanila, sem sucesso. Realizada transfusão de 
3 concentrados de hemácias irradiados e leucorreduzidos. Soli-
citada avaliação do serviço de dor aguda (SDA) no sexto dia de 
internação. A paciente apresentava-se taquicárdica, normotensa, 
agitada no leito, BPS = 11 (Behavioral Pain Scale). O SDA optou por dar 
início à infusão contínua de lidocaína (1 mg/kg/h), dextrocetamina  
(0,1 mg/kg/h) e orientado desmame da fentanila. No dia seguinte, 
apesar de aumentada a metadona para 60 mg/dia, mantinha quadro 
álgico. Realizados bloqueios periféricos guiados por ultrassonografia 
(USG) bilateralmente: PENG, fibular e safeno. No período da tarde, 
foi reavaliada, mantinha agitação no leito. Optou-se pela introdução 
de dexmedetomidina (0,7 mcg/kg/h), além da manutenção das 
demais medicações. Apresentou melhora importante da agitação 
no período da noite. No oitavo dia de internação apresentava na 
escala BPS 3 pontos, extubada no período da noite, mantendo 
dexmedetomidina, cetamina e lidocaína em infusão contínua. No 
nono dia, foi orientado desmame gradual das medicações em BIC, 
sendo suspensas após 24 horas. Paciente obteve alta no 11º dia de 
internação, sem queixas álgicas. DISCUSSÃO: Pacientes usuários 
crônicos de opioides são de difícil manejo, podendo desenvol-
ver facilmente tolerância e hiperalgesia, como no caso relatado.  
A estratégia de analgesia multimodal que inclui a associação de 
diferentes classes de analgésicos se mostra eficaz nessas situações. 
Além de otimizar o tratamento, permite redução do consumo de 
opioide e redução dos seus efeitos adversos.
Referências
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345 – O bloqueio simpático lombar guiado 
por radioscopia no tratamento de SDCR do 
tipo 1 de membro inferior: relato de caso
Autores: *Álvaro de Paula Cavalcante, Herberth Duarte Cavalcante, Fer-
nando Santiago Lima Verde, José Nilson Fortaleza de Araújo, Manoel 
Claudio Azevedo Patrocinio, Sammylle Gomes de Castro

Instituição: Instituto Dr. José Frota – IJF

INTRODUÇÃO: O bloqueio simpático lombar é um dos procedi-
mentos mais realizados no tratamento de síndromes dolorosas 
simpaticamente mantida envolvendo as extremidades inferio-
res. As mais comuns são a síndrome dolorosa complexa regional 
do tipo 1 e tipo 2. Esses bloqueios têm indicações diagnósticas, 
prognósticas e terapêuticas. Como bloqueios diagnósticos, os 
bloqueios simpáticos lombares identificam a natureza da dor e 
classificam-na em dor mediada pelo simpático ou não. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo masculino, policial, 43 anos, com história 

de ferimento por arma de fogo em tornozelo direito, evoluiu com 
um quadro de dor (EVA 10), edema, calor, eritema, hiperalgesia 
e alodinia do membro acometido sugestivo de uma SDCR do 
Tipo 1. Foi submetido a um tratamento farmacológico oral com 
pregabalina (150 mg, de 12/12 horas) e duloxetina (60 mg/dia), 
evoluindo com discreta melhora. Em seguida, foi submetido ao 
bloqueio diagnóstico e terapêutico simpático lombar usando-se 
a técnica paramediana clássica com única agulha de Quincke 22 
G longa, guiada por radioscopia e contraste Omnipaque, sendo 
posicionada anterolateralmente ao corpo vertebral de L3. Foi 
administrado uma solução de 10 mL de lidocaína 1% sem va-
soconstritor associado a 4 mg de fosfato de dexametasona. O 
paciente evoluiu com 70% de melhora, sendo submetido a um 
segundo bloqueio após 15 dias. Após isso, tivemos uma melhora 
de 100% no quadro de SDCR-1, relatando uma EVA 0. DISCUSSÃO: 
Os bloqueios simpáticos lombares podem ser utilizados como 
componentes do tratamento multimodal da SDCR, se utilizados 
na presença de melhoria satisfatória e aumento da duração do 
alívio da dor. Além do efeito analgésico, ele restaurou a função do 
membro acometido, reforçando a sua importância no algoritmo 
de tratamento dos pacientes portadores de SDCR. 
Referências 
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447 – Manipulação sob anestesia em paciente 
com fibromialgia e síndrome dolorosa 
miofascial superpostas: relato de caso
Autores: Rebeca Gonelli Albanez da Cunha Andrade, Rafael Albanez de 
Albuquerque da Cunha Andrade, *Gustavo Henrique França de Moraes, 
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INTRODUÇÃO: A fibromialgia (FM) e a síndrome dolorosa miofascial 
(SDM) são as apresentações de dor crônica musculoesquelética mais 
comumente diagnosticadas e clinicamente comparáveis, poden-
do apresentar-se de maneira simultânea, dificultando processos 
diagnósticos e terapêuticos. A manipulação sob anestesia (MA) 
consiste em uma modalidade terapêutica multidisciplinar utilizada 
com o propósito de facilitar a movimentação de articulações e/ou 
o manuseio de tecidos moles, classicamente sendo indicada para 
portadores de dores crônicas de origem espinhal não responsivas 
a tratamento conservador. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
masculino, 24 anos de idade, com diagnóstico de FM e SDM após 
extensiva investigação, apresentava quadro álgico contínuo de forte 
intensidade e sem controle adequado em região lombar, que piorava 
à palpação leve da musculatura paravertebral e aos movimentos, 
associado a dores difusas, principalmente nos membros inferiores. 
As dores impossibilitavam o paciente de trabalhar, mantendo o 
mesmo restrito ao leito, além de prejudicarem seu sono. Em uso 
oral de pregabalina (150 mg, de 12/12 horas), duloxetina (120 mg, 
de 24/24 horas), quetiapina (100 mg, de 12/12 horas), naltrexona  
(4,5 mg, de 24/24 horas), dipirona (1 g, de 6/6 horas) e tramadol  
(100 mg, de 6/6 horas). O paciente já havia sido submetido a diversos 
procedimentos invasivos para controle da dor, sem sucesso significa-
tivo. Realizava também fisioterapia e psicoterapia como tratamentos 
adjuvantes. Antes de realização da MA, apresentava escala verbal 
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númerica de dor (EVN) média entre 9 e 10. MA foi então realizada, 
em sala ciúrgica aquecida, com paciente em monitorização-padrão 
associada a estimulador de nervo periférico (TOF), tendo o plano 
anestésico sido constituído de sedação consciente com propofol 
em bomba de infusão contínua. O paciente manteve-se consciente 
e em respiração espontânea com auxílio de cateter de O2 ao longo 
do procedimento. Administrados pancurônio (0,2 mg, em bolus ve-
noso) a cada 1 minuto até o paciente apresentar turvação visual e/
ou diplopia. Realizados, então, alongamentos e liberação muscular 
por fisioterapeuta durante 40 minutos. O procedimento foi finali-
zado sem intercorrências. O paciente apresentou alívio completo 
da dor no momento da alta hospitalar. Passou os 15 dias seguintes 
sem dor, o que possibilitou suspensão do tramadol, conseguindo 
retornar às atividades diárias e ao trabalho. Apresentou uma me-
lhora sustentada da dor durante 1 mês, até o presente momento 
(EVN média: 5). DISCUSSÃO: Apesar de a MA apresentar-se como 
um método terapêutico reconhecido para tratamento de alguns 
tipos de dor espinhal, ainda há uma escassez de evidências sobre 
sua real efetividade, sendo a maioria dos estudos existentes relatos 
ou séries de casos. No relato aqui apresentado, foi demonstrada 
uma melhora importante da dor em um quadro associado de FM 
e SDM refratárias. 
Referência 
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558 – Os efeitos do esmolol intraoperatório 
na incidência da síndrome dolorosa pós-
mastectomia: estudo transversal
Autores: *Ana Paula Souto Bezerra, João Francisco Volpe Junior, Fabrício 
Tavares Mendonça

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

JUSTIFICATIVA/OBJETIVO: O esmolol é um betabloqueador seletivo 
de ação ultracurta que antagoniza os receptores β1-adrenérgicos. 
Estudos apontam atenuação da resposta inflamatória, efeito anti-
nociceptivo secundário, e poupador de anestésicos e analgésicos 
no perioperatório. Assim, o trabalho tem como objetivo avaliar o 
perfil adjuvante do esmolol intravenoso em mastectomias. MÉTO-
DO: Ensaio clínico prospectivo, randomizado, placebo controlado, 
duplamente encoberto que comparou o efeito adjuvante do esmolol 
no pós-operatório (PO) de pacientes submetidas a mastectomia. 
Todas as pacientes receberam anestesia geral balanceada. Um grupo 
(GE) recebeu esmolol em bolus de 0,5 mg/kg em 10 min seguido de 
infusão contínua a taxa de 100 mcg/kg/min. O grupo-controle (GC) 
recebeu solução fisiológica 0,9%. Dados de alterações hemodinâmi-
cas, consumo de anestésicos/analgésicos, avaliação da dor e eventos 
adversos no PO foram avaliados. RESULTADO: Dos 67 participantes, 
34 foram distribuídos aleatoriamente no GE e 33 designados para 
o GC. Destes, 21 pacientes foram excluídas: 5 óbitos, 10 perdas de 
seguimento ambulatorial e cadastro incompleto, 4 não atenderam 
as ligações, 2 recusaram-se a participar. As 21 pacientes do GE e 
as 24 do GC foram entrevistadas. Foi observado que as pacientes 
do GE tiveram menor incidência de dor crônica global (79,2% vs. 
28,6%; OR 0,105; IC 95%: 0,027-0,413; p = 0,001) e dor crônica com 
componente neuropático em relação às pacientes do GC (54,2% 
vs. 9,5%; OR 0,089; IC 95%: 0,017-0,470; p = 0,002). No mês da apli-
cação do questionário, as pacientes do GE apresentaram menor 
mediana nos escores da escala numérica de dor em relação ao GC 
(3 [IIQ 0-3] vs. 5 [2-6], p = 0,012). A intensidade de dor, medida pela 
escala numérica de dor ao longo do tempo, foi menor no GE no 
mês da cirurgia e no primeiro, segundo, terceiro, sexto, sétimo e 
oitavo mês de pós-operatório; respectivamente com p = 0,014; p = 
0,020; p = 0,031; p = 0,041; p = 0,032; p = 0,014. CONCLUSÃO: O uso 
do esmolol no intraoperatório de mastectomias está associado à 

importante redução da incidência e intensidade de dor crônica e 
síndrome dolorosa pós-mastectomia. 
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579 – Tempestade de citocinas após anestesia 
em paciente oncológico: relato de caso
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INTRODUÇÃO: A “tempestade de citocinas” é considerada uma en-
tidade autoimune¹. Seu diagnóstico definitivo é feito pela elevação 
de citocinas no plasma, porém o diagnóstico clínico-laboratorial, 
com marcadores de inflamação inespecíficos, são sugestivos de 
tal patologia. Seu tratamento baseia-se no controle da cascata 
pró-inflamatória, evitando-se um colapso de todos os órgãos e 
sistemas. RELATO DE CASO: Paciente com 30 anos, sexo feminino, 
ASA I. Diagnóstico de neoplasia mamária direita, cujo tratamento 
cirúrgico proposto foi a mastectomia simples bilateral, com exérese 
do linfonodo sentinela e reconstrução mamária bilateral com prótese 
no mesmo tempo cirúrgico. Alérgica a anti-inflamatórios, dipirona 
e paracetamol. Realizou-se técnica anestésica geral venosa total 
mais bloqueio periférico guiado por USG dos nervos peitorais e 
intercostais (PECs II) com levobupivacaína. Analgesia pós-operatória 
realizada com tramadol (100 mg). Na sala de recuperação pós-anes-
tésica (SRPA), a paciente permaneceu sem queixas, recebendo alta 
2 horas após final do procedimento. Seis horas após alta da SRPA, 
paciente refere dor leve, escore de dor 3 (0-10), não recebendo 
medicação analgésica. Aproximadamente 24 horas após o término 
do procedimento, a paciente apresentava-se com dor intensa (es-
core 9), febre alta (39,5º a 40,0ºC), taquicardia, cefaleia, rubor facial 
e leve queda da pressão arterial. Administrados 8 mg de morfina 
e mantido 4 mg de 4/4 horas, coletado hemograma e radiografia 
de tórax. Exames complementares normais, dor controlada, mas a 
paciente manteve pirexia grave, taquicardia, rubor facial e um leve 
edema em face e extremidades. Solicitada avaliação da oncologia e 
imunologia, os mesmos aventaram o diagnóstico de uma “tempes-
tade de citocinas”, devido ao estresse cirúrgico e ao mau controle 
da dor, sendo prescritos prednisolona, desloratadina e um inibidor 
de leucotrienos. Houve melhora rápida da febre, eritema e edema, 
com remissão completa dos mesmos em 12 horas após início da 
terapia, sendo mantida a prescrição por mais seis dias. DISCUSSÃO: 
A tempestade de citocinas é o resultado de um fenômeno de au-
toamplificação da cascata inflamatória, com o objetivo de destruir 
o “invasor” e restaurar a homeostase que eventualmente poderia 
levar à desregulação dos sistemas2. A maioria das manifestações 
apresentadas pelo caso em discussão pode, de fato, ser devido à 
produção desregulada de citocinas pelas células T e outras células 
inflamatórias. A pertubação da rede de citocinas pode funcionar 
como uma via final de dano ao organismo de rápido ínicio, que, se 
não controlada, pode levar a danos ao organismo de ordem grave 
e até mesmo irreversível¹. 
Referências 
1. Chousterman BG, Swirski FK, Weber GF. Cytokine storm and sepsis disease 
pathogenesis. Semin Immunopathol. 2017;39(5):517-28. 

2. Ferrara JL, Abhyankar S, Gilliland DG.  Cytokine storm of graft-versus-host dise-
ase: a critical effector role for interleukin-1. Transplant Proc. 1993;25(1 Pt 2):1216-7.
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593 –Relação entre componente emocional 
pré-operatório e dor pós-operatória
Autores: *Joseane Santos Alecrim, Iago Freire Perim, Guilherme Abreu de 
B. Comte de Alencar

Instituição: Centro Universitário Serra dos Órgãos

JUSTIFICATIVA: Conhecer os componentes emocionais pré-opera-
tórios relacionados ao desenvolvimento da dor pós-operatória, no 
intuito de instituir estratégias para detecção precoce. OBJETIVOS: 
Estabelecer relação entre o estado emocional pré-operatório e a 
ocorrência de dor pós-operatória e explorar fatores preditivos de 
dor pós-operatória. METODOLOGIA: Estudo transversal observa-
cional empregando questionário de coleta de dados estruturado 
realizado com pacientes adultos submetidos a cirurgias nas en-
fermarias de Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia e Ortopedia.  
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados 
coletados permitiram relacionar a condição social do paciente, seu 
estado emocional pré-operatório e dados pós-cirúrgicos (quali-
dade do sono, intensidade álgica e analgesia empregada). A dor 
pós-operatória foi mensurada usando a escala visual analógica e 
cinco variáveis do componente emocional: ansiedade, sudorese, 
estresse, medo e choro. Para a análise estatística, optou-se para 
definição dos coeficientes de correlação o cálculo de Pearson, 
tendo visto que a variável deste estudo é dicotômica. RESULTADO 
E DISCUSSÃO: Foram entrevistados 102 pacientes, sendo 55,9% 
do sexo feminino e 44,1% do masculino. A dor no pós-operatório 
foi de intensidade leve em 19,60%, moderada em 41,17%, intensa 
em 10%, máxima em 2,94% e ausente em 25,5% dos casos. Os 
resultados encontrados permitiram estabelecer a relação entre o 
estado emocional pré-operatório e a ocorrência de dor pós-opera-
tória nas variáveis ansiedade e estresse. CONCLUSÃO: As condições 
que influenciaram positivamente a intensidade álgica após o ato 
operatório neste estudo foram o passado cirúrgico, o estresse e a 
ansiedade pré-operatória. Tais eventos foram determinantes para 
deflagrar um quadro álgico mais exuberante quando comparado 
aos que não apresentavam essas condições. A elevada porcenta-
gem de pacientes que se mostraram ansiosos para realização do 
ato operatório demonstra a importância da identificação precoce 
e de uma abordagem direcionada no intuito de assegurar uma 
melhor recuperação cirúrgica. Torna-se de fundamental importância 
minimizar os problemas de saúde associados à alta prevalência e 
intensidade da dor pós-operatória, mediante estabelecimento de 
estratégias adequadas para prevenção e tratamento. O seguimen-
to da pesquisa se faz necessário visando à criação de um futuro 
protocolo assistencial para garantir a continuidade dos cuidados 
e reduzir as variações desnecessárias na prática. 
Referências 
Garcia JBS, Bonilla P, Kraychete DC, Flores FC, Valtolina EDP, Guerrero C. Opti-
mizing post-operative pain management in Latin America. Braz J Anesthesiol. 
2017;67(4):395-403. 

Mohan B, Kumar R, Attri JP, Chatrath V, Bala N. Anesthesiologist’s role in relieving 
patient’s anxiety. Anesth Essays Res. 2017;11(2):449–52. 

629 – Analgesia multimodal e preemptiva 
para dor crônica em cicatriz de Pfannenstiel: 
relato de caso
Autores: Thiago Henrique Marqui Pegaiani, Wellington de Mattos Domin-
gos, *Kelvin Henrique Rodrigues Moreira, Felipe Rodrigues Braz

Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT

INTRODUÇÃO: Parte significativa das mulheres submetidas à inci-
são de Pfannenstiel relatam dor crônica na cicatriz, muitas vezes 
subestimada na prática médica até que haja comprometimento 
das funções diárias da paciente. Relatamos caso de dor crônica 

em cicatriz de Pfannenstiel (DCCP) responsivo a tratamento para 
dor neuropática. RELATO DE CASO: Mulher, 31 anos, primigesta de 
38s3d, sem comorbidades, com indicação de cesárea, foi subme-
tida à raquianestesia com bupivacaína pesada (10 mg), fentanila  
(15 mcg) e morfina (100 mcg), sem intercorrências transoperatórias. 
No pós-operatório, evoluiu com sensação de queimação na cicatriz e 
alodinia, estendendo-se três centímetros cranial e caudalmente. Fez 
uso tópico de lidocaína 5%, quatro vezes ao dia e, após 1 mês, houve 
melhora da alodinia, mas a parestesia persistiu. Dois anos depois, a 
paciente apresentou-se gestante novamente. Foi submetida à Escala 
de Catastrofização de Autoafirmações Relacionadas à Dor e obteve 
escore > 3. Optou-se pela cesárea eletiva em 30 dias, iniciando 
gabapentina (600 mg, 3 vezes ao dia) nas duas semanas anteriores 
ao parto. À ocasião da cesariana, foi submetida à anestesia peri-
dural com lidocaína 2% (500 mg), fentanila (100 mcg) e morfina 
(2 mg), sem intercorrências transoperatórias. Foi encaminhada 
à enfermaria com cateter peridural para PCA com ropivacaína 
0,12% e morfina 0,004% em 220 mL de SF. Durante as 36 horas 
na enfermaria, manteve cateter apenas em infusão contínua de  
5 mL/h sem necessidade de bolus. No pós-operatório em domicílio, 
manteve gabapentina (600 mg, 3 vezes ao dia) por mais 30 dias 
após a cesárea. A única queixa foi de parestesia em terço lateral 
direito da cicatriz, com regressão total em 30 dias, quando também 
suspendeu a gabapentina. DISCUSSÃO: A DCCP afeta até 26% 
das mulheres submetidas à incisão, sendo pelo menos 4% dos 
casos incapacitantes. A clínica inclui parestesia, dor espontânea, 
hiperalgesia e alodinia na cicatriz ou adjacências. Sugere-se que 
essa entidade esteja associada a fatores fisiológicos e psicossociais 
da paciente, mas sobretudo à lesão de nervos periféricos e sua 
compressão durante a cicatrização, o que levaria à suprarregulação 
incessante das vias da dor. A paciente em questão apresentava 
história sugestiva de lesão neuropática periférica e central, a 
exemplo da parestesia e alodinia. Por esse relato, além do Teste 
de Catastrofização positivo e nova cesárea ser fator de risco para 
DCCP, foi instituída profilaxia com gabapentina antecipando a 
nova agressão cirúrgica. Para a segunda cesárea, optamos pelo 
bloqueio com cateter epidural durante 36 horas, garantindo 
analgesia pós-operatória, o que sabidamente contribui para a 
prevenção da dor crônica. Ao lançar mão da analgesia multimo-
dal e preemptiva em uma forte candidata à cronificação da dor, 
ratificamos a importância desse raciocínio para o anestesiologista 
atual e seus pacientes. 
Referência
Loos MJ, Scheltinga MR, Mulders LG, Roumen RM.  The Pfannenstiel incision as a 
source of chronic pain. Obstet Gynecol. 2008;111(4):839-46.

704 – Dor neuropática após punção  
da artéria radial
Autores: *Gabriel Soares de Sousa, Rafael José Nalio Grossi, Márcio Mat-
sumoto, Claudia Marquez Simões

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: A punção da artéria radial para monitorização da 
pressão arterial invasiva possui diversas complicações, sendo a oclusão 
temporária a mais comum delas, enquanto a lesão do nervo radial é 
uma ocorrência rara. RELATO DE CASO: A equipe de anestesiologia é 
chamada para avaliar a paciente P.M.F., 41 anos, 65 kg, devido a dor 
na mão esquerda de forte intensidade, dado que, no dia anterior, a 
paciente havia sido submetida à cirurgia e sua artéria radial foi cate-
terizada pela equipe para monitorização da pressão arterial invasiva, 
após Teste de Allen. Na avaliação inicial, a paciente apresentava dor 
intensa, 9 pontos na Escala Verbal Numérica (EVN), principalmente 
no dorso, com parestesia local, sensação de agulhadas esporádicas 
e formigamento. Ao exame físico, apresentava dor importante aos 
mínimos toques, principalmente no dorso da mão, caracterizando 
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alodinia mecânica. As extremidades dos dedos também estavam 
afetadas em menor intensidade. Pontuou 4 pontos na escala para 
avaliação de triagem para dor neuropática DN4. A região hipotenar, 
5º dedo e região lateral do 4º dedo estavam preservadas. O motivo 
da cirurgia foi um tumor intramedular, abrangendo a região C5-T1, 
que se manifestou como perda progressiva e parcial da força dos 
membros superior e inferior direitos, e discreta parestesia nos 4 
membros. Constatado que a dor abrangia o território dos nervos 
radial e mediano, foi levantada a hipótese de sequela cirúrgica. Ini-
ciado tratamento com dipirona (2 g, de 6/6 horas), dexametasona (4 
mg, de 6/6 horas), lidocaína (80 mg, dose única), cetoprofeno (100 
mg, de 12/12 horas), pregabalina (75 mg, de 12/12 horas), cetamina  
(5 mg, dose única) e morfina (2 mg) de resgate. Na reavaliação, após 
8 horas, havia utilizado 4 mg de morfina, e a dor reduzido para 4 na 
EVN, mantendo a mão imóvel e sem estímulos mecânicos. No dia 
seguinte, apresentava desconforto na mão, porém com 2 pontos 
na escala EVN. Mantido apenas dipirona e pregabalina para alta 
hospitalar, seguida de acordo com a programação cirúrgica, com 
retorno agendado. DISCUSSÃO: A decisão para puncionar a artéria 
radial, ainda que necessário, deve ser guiada sempre quando os 
benefícios superarem os riscos, já que esse procedimento está sujeito 
a complicações graves. Embora rara, a lesão do nervo radial deve 
ser pesquisada nos casos de alteração neurológica da mão após o 
procedimento, e os conhecimentos anatômicos são fundamentais 
para o diagnóstico diferencial de outras lesões, inclusive relacionadas 
com a cirurgia. 
Referência 
Scheer B, Perel A, Pfeiffer UJ. Clinical review: complications and risk factors of peripheral 
arterial catheters used for haemodynamic monitoring in anaesthesia and intensive 
care medicine. Crit Care. 2002;6(3):199–204.

806 – Implantação de neuroestimulador  
em placa por via percutânea para tratamento 
de síndrome de dor complexa regional tipo II 
em membro inferior: relato de caso
Autores: *André Souza e Silva, Nádia Munhoz Ponce, Gabriel Friderichs 
Juppen, Raissa de Carvalho Bernardi, Camila Miranda Cascaes K. dos 
Santos, Breno José Santiago Bezerra de Lima

Instituição: Centro de Pesquisas Oncológicas – CEPON

INTRODUÇÃO: A síndrome de dor complexa regional (SDCR) é uma 
condição neurológica que pode afetar os membros após trauma 
espontâneo ou cirúrgico. Caracteriza-se por dor intensa associada 
a comprometimento sensorial, autonômico, motor e trófico. Tem 
duração variável, podendo tornar-se crônica. Classificada em tipo 
I – estímulo nocivo difuso, dor desproporcional ao estímulo e 
não limitada ao trajeto de um único nervo, e tipo II – existe lesão 
neural definida e a dor acompanha sua distribuição. O diagnóstico 
é basicamente clínico. RELATO DE CASO: Mulher, 27 anos, ASA I, 
sofre queda de 1 metro de altura, com trauma no pé e tornozelo 
direitos. Iniciou acompanhamento em ambulatório de dor crônica 
1 mês após o incidente, sendo diagnosticada com SDCR tipo II, 
apresentando dor com escala numérica verbal (ENV) 10/10, alo-
dinia e hiperalgesia “em bota”, que impedia a deambulação, além 
de rubor e flogor. Após 8 meses do acidente inicial, os membros 
afetados apresentavam atrofia importante, associada a cianose, 
pele xerótica e fria e unhas hipertróficas. A paciente não permitia o 
toque do examinador pelo caráter intenso da dor. Estava em uso de 
metadona (30 mg/dia), pregabalina (300 mg/dia) e trazodona (150 
mg/dia). Conversando-se com a mesma, foi proposta implantação 
de neuroestimulador em placa por via percutânea, para alívio da 
dor refratária. Os dispositivos foram implantados sob anestesia 
geral balanceada, por via percutânea (peridural) com auxílio de 
radioscopia, a nível de T8 à esquerda e T10 à direita, nível em que a 

estimulação motora era a da área acometida. Após o despertar, com 
o neuroestimulador em funcionamento em modo convencional, 
houve melhora instantânea da dor (EN 1/10) e da cianose, não 
sendo necessária a utilização do modo burst. DISCUSSÃO: A SDCR 
é hipotetizada como uma resposta exagerada ao trauma. Na fase 
aguda, os sinais flogísticos decorrem do aumento da liberação de 
citocinas inflamatórias. Na fase crônica, há redução da concentra-
ção de fibras tipo C e tipo Aδ nos membros afetados, facilitando 
a neoformação de fibras de condução anômala. Há também uma 
ativação excessiva do SNC simpático e upregulation de receptores 
de catecolaminas, como resultado da queda de adrenalina circu-
lante na fase aguda. É de difícil tratamento, preconizando-se seu 
início precoce. A terapia ocupacional é elencada como 1ª linha 
a esses pacientes, assim como anticonvulsivantes, antagonistas 
NMDA e α2-agonistas. Opioides costumam ser mais efetivos na 
fase aguda, necessitando doses crescentes com a cronificação. A 
neuroestimulação é indicada em pacientes não responsivos aos 
tratamentos convencionais, cuja dor acarreta declínio progressivo 
da qualidade de vida e atrofia do membro lesionado. 
Referências 
Goh EL, Chidambaram S, Ma D. Complex regional pain syndrome: a recent update. 
Burns Trauma. 2017;5:2. 

Gupta G, Carminucci A. Complex regional pain syndromes follow-up [Internet]. New 
York: WebMD LLC; 2018 [capturado em fev. 2020]. Disponível em: https://emedicine.
medscape.com/article/1145318-followup

834 – Bloqueio do plano eretor da espinha 
para tratamento de neurite em herpes-zóster
Autores: *Flávia Rodrigues Bastos dos Santos, Leandro Tonhá de Castro, 
Antonio José Silva Meneses Filho, Filipe Machado de Oliveira, Elialba de 
Farias Cascudo, Marcelo Carneiro da Silva

Instituição: Hospital Regional do Gama (HRG)

INTRODUÇÃO: A neurite do herpes-zóster (HZ) é a dor aguda e subagu-
da que ocorre durante os primeiros três meses depois da aparição de 
erupções cutâneas do zóster. Na maioria dos casos, o HZ é unilateral, 
não atravessa a linha média e é localizado em um único dermátomo, 
sendo mais comuns os da região torácica e do ramo oftálmico do 
nervo trigêmeo. O bloqueio do plano eretor da espinha (PEE) guiado 
por ultrassom consiste em nova técnica analgésica regional, descrita 
pela primeira vez para o manejo da dor torácica. Este estudo relata 
o tratamento de dor aguda em HZ com o bloqueio do plano eretor 
da espinha. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 63 anos, 
62 kg, ASA I, relata quadro de dor em queimação e ardência em 
hemitórax direito a nível do dermátomo T4, com aparecimento de 
erupções cutâneas vesiculosas, três dias após o início da dor. Após o 
diagnóstico de HZ, foi iniciado o tratamento com aciclovir e tramadol, 
evoluindo com melhora das vesículas, porém com piora da dor. Por 
essa razão, foi introduzido pregabalina (75 mg, via oral, com aumento 
posterior para 150 mg), que foi suspensa duas semanas depois por 
quadro de sedação intensa e persistência da dor. Encaminhada ao 
ambulatório especializado de dor, relatando Escala Visual Analógica 
(EVA) 9/10; no exame físico, foi observada lesão cicatrizada da HZ 
com intensa alodinia. Optou-se pela realização de bloqueio do plano 
eretor da espinha à direita, guiado por ultrassom em nível de T4 com 
10 mL de ropivacaína 0,2% e 75 mcg de clonidina. Após 15 minutos, 
a paciente referiu EVA 4/10 e obteve alta com patch de lidocaína 5%, 
amitriptilina (50 mg) e tramadol (100 mg). Após 4 dias, paciente retorna 
com dor (EVA 7/10), recebendo novo bloqueio com a mesma dose 
anterior e alta com EVA 3/10. Dois meses após o primeiro bloqueio, 
paciente retorna com quadro de dor controlada e uso eventual de 
patch de lidocaína. DISCUSSÃO: Procedimentos intervencionistas de 
dor, tais como bloqueios analgésicos, durante a fase aguda do HZ, 
previnem a neuralgia pós-herpética (NPH). Quando precocemente 

178     BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY | REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA



realizados, podem restabelecer o fluxo sanguíneo normal na região 
acometida pelo HZ e colaborar na redução da intensidade da dor. 
No bloqueio do PEE, o anestésico local é injetado no plano fascial, 
situado ao fundo do músculo eretor da espinha. O anestésico blo-
queia os ramos ventrais dos nervos espinhais, bem como os ramos 
comunicantes, que contêm fibras nervosas simpáticas, permitindo 
tanto o bloqueio sensorial somático quanto o visceral. O bloqueio se 
espalha de um único ponto de injeção para 3 a 5 níveis segmentares 
no espaço epidural e para 6 a 10 níveis na área intercostal. O bloqueio 
do PEE mostrou-se eficaz no tratamento da dor na fase aguda HZ e 
na prevenção da NPH.
Referência
Oliveira CA, Castro APCR, Miyahira SA. Neuralgia pós-herpética. Rev Dor 2016;17(Su-
ppl 1):52-5.

914 – Uso de dextrocetamina em bomba  
de infusão contínua para analgesia  
na doença falciforme
Autores: *Karina Dantas Gomes, Mariana Mika de Sousa Uema, Gabriel 
Gondim Fonseca, Thiago Ramos Grigio, Marcelo Vaz Perez

Instituição: Santa Casa de São Paulo

INTRODUÇÃO: A anemia falciforme é a doença hereditária mono-
gênica mais comum do Brasil. É marcada pelo encurtamento da 
vida média dos glóbulos vermelhos, fenômenos de vaso-oclusão, 
episódios de dor e lesão de órgãos. A dor é o resultado da obstrução 
da microcirculação causada pelo afoiçamento das hemácias. Esse é 
o quadro mais marcante da doença, pois as crises álgicas ocorrem 
inesperadamente e impactam diretamente a qualidade de vida dos 
pacientes. Este relato de caso tem por objetivo ilustrar o benefício 
do uso da dextrocetamina na analgesia desses pacientes. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo feminino, 16 anos, 45 kg, portadora de 
doença falciforme SC. Internada com história de dor há 10 dias, lo-
calizada na região de coluna torácica, contínua, sem irradiação, com 
piora aos movimentos, intensidade 8/10, melhora parcial com uso de 
morfina (3 mg, intravenoso, de 4/4 horas e limitação das atividades 
da vida diária. Ao exame físico, encontrava-se em bom estado geral, 
hipocorada 2+/4+, afebril, com dor à palpação dos processos espinho-
sos em toda coluna vertebral, principalmente em T12. Ressonância 
magnética com contraste evidenciou áreas de infarto ósseo em T12. 
Na conduta, foram mantidas dipirona e morfina sob demanda e 
prescrito lidocaína 2 mg/kg, associada à dextrocetamina 0,3 mg/kg 
e dexametasona 4 mg em 100 mL de soro fisiológico em bomba de 
infusão contínua (BIC) por 1 hora. Após 24 horas, houve melhora da 
dor de 30% em relação ao valor basal com necessidade de 3 resgates 
de morfina. Optou-se por iniciar dextrocetamina em BIC por 5 dias, 
com dose inicial de 1,38 mcg/kg/min e aumento para 2 mcg/kg/min 
no segundo dia. Após 2 dias do tratamento instituído, houve melhora 
importante da dor em 80% em relação ao valor inicial. Não foi eviden-
ciada reação adversa associada à medicação. A paciente recebeu alta 
hospitalar 2 dias após o término da infusão de dextrocetamina sem 
dor ao repouso, com dor 2/10 aos movimentos, não limitante e com 
melhora após uso de dipirona. Após 1 mês, retornou em consulta 
ambulatorial sem queixas álgicas. DISCUSSÃO: A dextrocetamina é 
um potente antagonista não competitivo do receptor N-metil-D-
-aspartato (NMDA). Estudos clínicos randomizados mostraram que 
a dextrocetamina inibe a dor aguda causada por vários estímulos 
nocivos, incluindo isquemia, estímulos químicos, elétricos e calor. 
Em dose baixa, pode ser um adjuvante útil na terapia de pacientes 
com dor refratária relacionada à doença falciforme.
Referência 
Palm N, Floroff C, Hassig TB, Boylan A, Kanter J. Low-dose ketamine infusion for adjunct 
management during vaso-occlusive episodes in adults with sickle cell disease: a case 
series. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2018;32(1):20-6.

1075 – Bloqueio de gânglio esfenopalatino 
em paciente com cefaleia pós-raqui e recusa 
ao tampão sanguíneo peridural
Autores: *Carolina Félix Montes, Camila Resende de Paula, Isis Soares 
Roberti, Tagner Venas da Costa Trindade, Luciana Gonçalves Lauria Novais, 
Alfredo Guilherme Haack Couto

Instituição: Hospital Escola Alcides Carneiro

INTRODUÇÃO: A cefaleia pós-raqui é uma complicação do bloqueio 
subaracnóideo de incidência variável na população obstétrica e 
que pode ser incapacitante e de difícil resolução. Atualmente, o 
bloqueio do gânglio esfenopalatino (BGEP) surge como opção 
terapêutica efetiva, pouco invasiva e segura, podendo ser conside-
rada uma alternativa ao tampão sanguíneo peridural1. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo feminino, 22 anos, ASA IIE, foi submetida 
a cesariana de emergência devido a sofrimento fetal agudo. Foi 
realizada raquianestesia, em posição sentada, com punção única 
em L3-L4 com agulha de Quincke 25 G e injeção subaracnóidea 
de bupivacaína hiperbárica 0,5% (12 mg) e 80 mcg de morfina, 
sem intercorrências. No terceiro dia pós-operatório, evoluiu com 
cefaleia intensa em região occipital bilateral, incapacitante, com 
piora em posição ortostática e melhora em decúbito dorsal, asso-
ciada a náuseas e fotofobia intensa. Foi inicialmente tratada com 
Ringer lactato (3.000 mL/24 horas), cetoprofeno (100 mg), tramadol  
(50 mg) e ondansetrona (4 mg) intravenosos, além de dipirona 
(300 mg), mucato de isometepteno (30 mg) e cafeína (30 mg)  
(2 comprimidos, via oral, de 6/6 horas). Após 36 horas, não apre-
sentou melhora do quadro e foi adicionado amitriptilina (25 mg/
dia, via oral). No 7° dia pós-operatório, não apresentava melhora da 
intensidade da cefaleia e foi indicado o tampão sanguíneo peridu-
ral. Após as explicações sobre a técnica e seus riscos e benefícios, 
a paciente recusou o procedimento. Foi apresentada a opção do 
bloqueio esfenopalatino e, após consentimento, foi realizado 
bloqueio bilateral do gânglio esfenopalatino, via transnasal, com 
aplicador com ponta de algodão saturada com levobupivacaína a 
0,5% por 15 minutos. O alívio dos sintomas foi relatado 5 minutos 
após o bloqueio, tendo alta hospitalar em 24 horas deambulando, 
sem dor ou quaisquer outras queixas. Em uma semana foi conta-
tada por telefone e informou ausência de cefaleia. DISCUSSÃO:  
A cefaleia pós-punção da dura-máter é uma complicação que, 
apesar de ter duração limitada na maior parte dos casos, pode 
aumentar a permanência hospitalar e causar grande desconforto 
em pacientes obstétricas. A utilização do bloqueio do gânglio 
esfenopalatino tem sido discutida como opção terapêutica com 
baixos índices de complicações e quando há contraindicação ao 
tampão sanguíneo peridural. Uma hipótese é que o BGEP pode 
atenuar a vasodilatação cerebral induzida pela estimulação pa-
rassimpática transmitida através de neurônios que têm sinapses 
no gânglio esfenopalatino. A abordagem transnasal é a mais 
simples e menos invasiva. 
Referências 
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1177 – Analgesia pré-operatória contínua de 
nervo femoral em pacientes acima de 70 anos, 
com fratura proximal do fêmur: resultados 
preliminares
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Ferreira de Almeida Silva, Marina Cardoso Loja da Silva, Aline Ramos Vieira
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que o bloqueio de nervo femoral contínuo 
pré-operatório em pacientes com fratura do fêmur promove 
melhor qualidade analgésica e maior satisfação do paciente 
quando comparado ao regime de analgesia venosa baseado em 
opioides. Neste contexto, o serviço de dor aguda deste hospital 
está executando um trabalho prospectivo, duplamente encoberto, 
a fim de comparar a equipotência analgésica de dois diferentes 
anestésicos locais: ropivacaína 0,2% e levobupivacaína 0,125%. 
DISCUSSÃO: Após devidos registros e aprovações em platafor-
mas específicas (plataforma brasil e clinical trials), pacientes com 
fratura de fêmur proximal que chegam à emergência do hospital 
podem receber dois tipos de anestésicos em bloqueios contínu-
os de nervo femoral para controle da dor, como supradescrito.  
O trabalho teve seu início em novembro 2017. Esta análise prelimi-
nar engloba os dois grupos descritos conjuntamente, levando-se 
em consideração a análise global dos pacientes. Num total de 36 
pacientes previstos, foram coletados, até o momento, dados de 
20 pacientes, 17 do gênero feminino e 3 do gênero masculino. 
A idade média e mediana é de 80,5 anos, variando entre ASA II 
e III. Todos os pacientes abordados apresentam escala numérica 
de dor (END) entre 8 a 10 à movimentação passiva do membro 
fraturado no momento do bloqueio e de instalação do cateter. 
Após 6 horas de instalação do cateter com infusão contínua 
de anestésico local em bomba de analgesia controlada pelo 
paciente, apresentam END entre 0 e 4 à movimentação passiva, 
sendo que 6 tiveram END maior do que 4 (3 pacientes com END 
5; 3 pacientes com END 8). Quando realizamos a análise em 24 
horas da instalação do cateter, parece haver um leve aumento 
na END à movimentação passiva do membro. Todos os pacientes 
classificam o sono como bom ou muito bom numa escala de 5 
pontos (muito bom, bom, razoável, ruim ou muito ruim) após 
instalação do cateter, e apenas 1 paciente até o momento classifi-
cou como insatisfatória a terapia analgésica pré-operatória. Estes 
resultados mostram uma analgesia adequada e bons índices de 
satisfação. CONCLUSÃO: A analgesia à movimentação passiva é 
um importante fator para ser analisado. Toda vez que o paciente é 
movimentado no leito para: banho higiênico, troca de fralda, além 
de elevação da cabeceira para alimentação, é importante ter-se 
uma analgesia adequada, caso contrário o paciente irá limitar 
qualquer movimento desse tipo. Aguardaremos os resultados 
finais para a análise intergrupos. 
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DOR AGUDA E DOR CRÔNICA: 
CUIDADOS PALIATIVOS

96 – Percepção da aplicabilidade da técnica de 
hipodermóclise entre os profissionais médicos 
de um hospital-escola
Autores: Bruna Antenussi Munhoz Motta, Rafael Pivovar de Camargo 
Rosa, Natanael Pietroski dos Santos, Rebecca Midory Marques Monteiro, 
*Felipe Henrique de Oliveira, Yuri Louro Bruno de Abreu

Instituição: CET FMABC

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A hipodermóclise é uma via segura 
para a administração de medicações parenterais em pacientes 
com impossibilidade de acesso venoso periférico, principalmente 
em situações nas quais não se desejam realizar procedimentos 
invasivos ou dolorosos. É uma via de fácil manejo, confortável para 
o paciente e com baixo custo atrelado, porém pouco aplicada na 
prática clínica. Este estudo teve o objetivo de identificar a percep-
ção dos profissionais médicos de um hospital-escola a respeito 
da aplicabilidade da técnica de hipodermóclise. MÉTODO: Estudo 
quantitativo, descritivo e transversal realizado em hospital-escola. 
Os candidatos elegíveis à pesquisa foram médicos, independente-
mente da área de atuação, especialidade ou tempo de formação, e 
a participação deles foi voluntária. Foram incluídos 92 participantes. 
Todos responderam a um questionário, cujas perguntas abordavam 
a técnica em questão, suas indicações e contraindicações, além de 
aspectos teórico-práticos e de dados a respeito da formação médica. 
RESULTADO: Dos 92 participantes, 57,6% são residentes, e destes, 
45,3% estão em seu primeiro ano de especialização. Constatou-se 
que 64% dos participantes desconhecem a hipodermóclise. Em 
relação às respostas teórico-práticas, a maioria dos que conhecem a 
técnica identificou corretamente as vantagens de seu uso (72,7%), 
a farmacocinética (57,6%) e os possíveis sítios de punção (54,5%). 
A opção assinalada com maior frequência foi “não sei” (75%). CON-
CLUSÃO: Este estudo demonstra a carência de conhecimento em 
relação à hipodermóclise no hospital estudado e aponta para a 
necessidade de projetos de melhoria de qualidade para aprendi-
zagem sobre essa técnica.
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138 – Caracterização do limiar de dor para 
estímulo mecânico na população idosa com 
ênfase nas diferenças entre gêneros
Autores: Hazem Adel Ashmawi, *Lia Alves Martins Mota Lustosa, Luisa 
Oliveira de Paiva, Áquila Lopes Gouvea

Instituição: Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: Estima-se que em 2025 haverá cerca de 1,2 bilhão de 
pessoas com mais de 60 anos de idade. Pesquisas sobre a relação 
entre dor e envelhecimento são atualmente muito valorizadas 
dentro das ciências da saúde, sendo o objetivo final a provisão do 
controle adequado da dor para o número crescente de pessoas 
idosas na sociedade. OBJETIVO: Comparar o limiar de dor diante 
de estímulo mecânico entre idosos e idosas, com ou sem dor crô-
nica. MÉTODO: Estudo transversal observacional realizado com 
amostras de conveniência de uma unidade de cuidados de atenção 
primária (Geraldo Horácio de Paula Souza), no Serviço de Geriatria 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo e Centro de Desenvolvimento para Promoção do 
Envelhecimento Saudável (CEDPES). Foi considerada dor crônica 
aquela com duração de 6 meses ou mais e idoso o indivíduo com 
idade de 60 anos ou mais. O estímulo mecânico foi realizado por 
meio do uso de algômetro (Baseline Push-Pull Force Gauge, modelo 
12-0304), impondo pressão sobre a porção média do músculo tra-
pézio. Para análise estática, utilizou-se o teste t de Student, quando 
a suposição de normalidade estava atendida. RESULTADO: Foram 
estudados 200 idosos, com idade de 60 a 96 anos, sendo 64,5% do 
gênero feminino e 35,5% do gênero masculino. A prevalência de 
dor crônica entre os entrevistados foi de 48%. A prevalência de dor 
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crônica foi maior no gênero feminino (57,4%). O limiar de dor por 
pressão (LDP) no músculo trapézio foi significativamente maior no 
gênero masculino (6,36 ± 1,9 kg) do que no feminino (4,47 ± 1,75 kg,  
p < 0,001). CONCLUSÃO: O presente estudo tem mostrado que o 
LDP é mais baixo no gênero feminino do que no gênero masculino.
Referências
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143 – Avaliação da incidência de cervicalgia 
em estudantes de medicina no Brasil: a 
prática de atividade física e sexo feminino 
são fatores independentes associados à 
cervicalgia
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INTRODUÇÃO: A prevalência de cervicalgia na população em geral 
é de cerca de 29% nos homens e 40% das mulheres, sendo essas 
porcentagens aumentadas ao selecionarmos amostras de acor-
do com determinadas atividades laborais. Diferentes sintomas 
e doenças podem estar associados à cervicalgia. É notável que, 
na prática médica, iniciada desde a graduação, os estudantes são 
submetidos a situações que levam ao surgimento de cervicalgias, 
como a permanência forçada em posição desconfortável, podendo 
estas tornarem-se crônicas, se negligenciadas, comprometendo a 
qualidade de vida do futuro profissional. OBJETIVO: Determinar 
a prevalência da cervicalgia em estudantes de medicina e carac-
terizá-la. MÉTODO: Seguindo-se a aprovação pelo comitê de ética, 
foram aplicados os questionários ao público-alvo de estudantes de 
medicina no Brasil. Trata-se de um estudo transversal no qual foram 
coletadas informações demográficas e questões do formulário Neck 
Disability Index and Neck Pain and Disability Scale (NDI), índice de inca-
pacidade relacionada ao pescoço e limitações e atividades do dia a 
dia. Os questionários foram enviados por meio de redes sociais, de 
forma privada, aos acadêmicos de medicina para preenchimento 
por meio da ferramenta Google Docs. Foram excluídos, do estudo, 
os participantes que não preencheram adequadamente ou não se 
adequaram aos critérios de inclusão. RESULTADO: Participaram, do 
estudo, 647 estudantes de medicina dos 27 Estados do Brasil, sendo 
62,4% do sexo feminino. As regiões com maiores participações foram 
Nordeste (62,3%) e Sudeste (13,6%), sendo 55,6% de faculdades das 
capitais e 44,4% do interior. A resposta positiva para a cervicalgia foi 
dada por 52,1% dos participantes. Alunas do sexo feminino tiveram 
prevalência quase 80% maior de cefaleia (RP = 1,76; IC 95% 1,44-2,14;  
p < 0,0001). A análise multivariada evidenciou os fatores sexo feminino 
e prática de atividade física semanal como fatores independentes 
associados à cervicalgia. O sexo feminino se apresentou como fator 
de risco (ORaj = 1,83), e a prática de atividade física semanal, como 
fator de proteção para cervicalgia (ORaj = 0,71) (p < 0,05). CONCLU-
SÃO: Encontrou-se uma prevalência de cervicalgia maior do que na 
população em geral, como se acreditava. Contudo, o sexo feminino 
foi fator de risco e a prática de atividade física semanal um fator de 
proteção independentes associados à cervicalgia. Maior prevalência 
de ansiedade, doenças reumáticas (fibromialgia, artrite) e alterações 
hormonais do ciclo menstrual podem explicar o sexo feminino nessa 
associação. Evidenciou-se, ainda, a importância da atividade física 
nos pacientes com maior risco de dor crônica. PALAVRAS-CHAVE: 
Cervicalgia. Estudantes de Medicina. Dor. Dor crônica.
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144 – Cervicalgia: acadêmicos de medicina  
de faculdades das capitais têm prevalência 
maior de dor em comparação aos do interior
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INTRODUÇÃO: A prevalência de cervicalgia na população em geral 
é de cerca de 29% dos homens e 40% das mulheres, sendo essas 
porcentagens aumentadas ao selecionarmos amostras de acordo 
com determinadas atividades laborais. Diferentes sintomas e doen-
ças podem estar associados à cervicalgia. É notável que, na prática 
médica, iniciada desde a graduação, os estudantes são submetidos 
a situações que levam ao surgimento de cervicalgias, como a per-
manência forçada em posição desconfortável, podendo estas, se 
negligenciadas, tornar-se crônicas, comprometendo a qualidade de 
vida do futuro profissional. OBJETIVO: Determinar a prevalência da 
cervicalgia em estudantes de medicina e caracterizá-la. MÉTODO: 
Seguindo-se a aprovação pelo comitê de ética, foram aplicados 
os questionários ao público-alvo de estudantes de medicina no 
Brasil. Trata-se de um estudo transversal no qual foram coletadas 
informações demográficas e questões do formulário Neck Disability 
Index and Neck Pain and Disability Scale (NDI), índice de incapacidade 
relacionada ao pescoço e limitações e atividades do dia a dia. Os 
questionários foram enviados por meio de redes sociais, de forma 
privada, aos acadêmicos de medicina para preenchimento por 
meio da ferramenta Google Docs. Foram excluídos do estudo os 
participantes que não preencheram adequadamente ou não se 
adequaram aos critérios de inclusão. RESULTADO: Participaram 
do estudo 647 estudantes de medicina dos 27 Estados do Brasil, 
sendo 62,4% do sexo feminino, com idade entre 17 e 39 anos. As 
regiões com maior participação foram o Nordeste (62,3%) e o Su-
deste (13,6%), sendo 55,6% de faculdades das capitais e 44,4% do 
interior. A resposta positiva para a cervicalgia foi dada por 52,1% dos 
participantes. Percebeu-se que alunos de faculdades das capitais 
tiveram uma prevalência quase 30% maior de dor em comparação 
aos estudantes de medicina que estudam em faculdades localizadas 
no interior dos Estados (não capitais) (RP = 1,27; IC 95% 1,08-1,48; 
p = 0,002). CONCLUSÃO: Encontrou-se prevalência de cervicalgia 
maior do que na população em geral, como se acreditava. No en-
tanto, os alunos que estudam em faculdades das capitais tiveram 
prevalência cerca de 30% maior, o que chama bastante a atenção. 
Fatores como longos deslocamentos, criminalidade e menor tempo 
para realização de atividade física podem ser fatores relacionados 
a essa diferença. PALAVRAS-CHAVE: Cervicalgia. Estudantes de 
Medicina. Dor. Dor crônica.
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INTRODUÇÃO: A dor é um sintoma complexo que afeta a qualidade 
de vida do paciente. Dentre os portadores de neoplasias, tem-se 
as síndromes dolorosas neoplásicas específicas agudas e crônicas, 
cuja importância diagnóstica se justifica a fim de guiar a conduta 
terapêutica. RELATO DE CASO: Paciente G.N.D., homem, 60 anos, 
com neoplasia pulmonar metastática em mediastino, arcos costais e 
musculatura torácica direita; ex-tabagista (50 maços/ano) abstêmio 
há 20 anos, hipertenso e portador de DPOC. Em cuidados paliativos, 
apresentou-se ao ambulatório de dor oncológica com algia de forte 
intensidade (EVA 10/10) em tórax com irradiação braquial direita, 
alodínea e sono não reparador. Essa dor foi não responsiva ao uso, 
por via oral, de morfina 45 mg de 4/4 horas, pregabalina 75 mg 
de 12/12 horas, ciclobenzaprina 10 mg de 12/12 horas e dipirona 
1 g de 12/12 horas. Otimizou-se o tratamento antálgico oral com 
introdução de amitriptilina 25 mg e dexametasona 4 mg de 24/24 
horas; associado a bloqueios analgésicos em dimídio direto inte-
rescalênico, supraescapular e intercostais em níveis de T3 a T5 com 
associação de bupivacaína 0,25% e betametasona 1%, totalizando 
20 mL; com melhora álgica significativa (EVA 2/10), sono reparador e 
retorno a atividades laborais por até 5 dias após intervenção. Houve 
retorno da sintomatologia inicial no sétimo dia, sendo repetidos os 
bloqueios e realizada, a pedido do paciente, redução da morfina 
para 30 mg de 4/4 horas, observando-se manutenção do padrão 
analgésico. Foi realizado bloqueio do plano do músculo eretor da 
espinha (ESP) segundo a técnica descrita por Forero e colaborado-
res, utilizando-se 20 mL de ropivacaína 0,25%; tentou-se implante 
de cateter de longa permanência com ultrassom, sem sucesso.  
O paciente relatou EVA 1/10 meia hora após bloqueio e melhora 
da dor por 5 dias com relato de diminuição de alodinia em 50%; 
procedimento repetido após 1 semana com EVA 2/10 nos primeiros 
30 minutos e manutenção de dor (EVA 7/10) durante a semana, 
com redução da alodínia em 50% por 7 dias. O paciente permanece 
em acompanhamento ambulatorial com a equipe. DISCUSSÃO:  
A dor oncológica apresenta-se como associação dos componentes 
nociceptivo e neuropático. Os bloqueios periféricos apresentam-se 
como uma opção em crescente utilização para a dor neuropática. Os 
bloqueios paravertebral e intercostal estão estabelecidos, porém, 
com riscos associados a pneumotórax e hematoma. Assim, o ESP 
compõe uma alternativa viável e com menor índice de complicações, 
que, sob visualização ultrassonográfica, permite a identificação 
anatômica das estruturas para a realização segura do bloqueio e 
posicionamento do cateter.
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INTRODUÇÃO: A amputação interescapulotorácica é uma alter-
nativa terapêutica para osteossarcomas localmente avançados 
envolvendo axila e ombro. Muitas vezes, a dor relacionada a essa 
patologia e procedimento é de forte intensidade e está presente 
no pré, intra e pós-operatório, podendo evoluir para dor crônica. 
Nesse cenário, o anestesiologista apresenta papel importante no 
manejo perioperatório da dor e seu prognóstico. RELATO DE CASO: 

Homem, 19 anos, ASA I, 65 kg, com volumoso osteossarcoma umeral 
esquerdo, envolvendo articulação glenoumeral e feixe neurovascular 
de rápida evolução. Ele queixava-se de paresia, parestesia e dor em 
membro afetado, mesmo em uso de morfina 90 mg/dia, gabapentina  
300 mg/dia, amitriptilina 25 mg/dia e paracetamol 1,5 g/dia, EVN 
8. Em avaliação pré-anestésica, no dia anterior à cirurgia, optou-se 
por bloqueio interescalênico com 10 mL de ropivacaína a 0,2% e 
inserção de cateter guiado por US, obtendo-se alívio álgico imediato 
(EVN 2). O ato cirúrgico foi realizado sob anestesia geral balanceada 
com indução com propofol, rocurônio, lidocaína e fentanila em 
doses usuais, associada a bloqueio do plexo braquial via interesca-
lênica por cateter e do plano eretor da espinha ipsilateral guiados 
por US com ropivacaína 0,3% com 15 e 30 mL, respectivamente. 
Manteve-se infusão contínua de dexmedetomidina (0,2 mcg/kg/h), 
cetamina (0,1 mg/kg/h), lidocaína (1 mg/kg/h) e sulfato de magnésio  
(10 mg/kg/h) no intraoperatório. Ao fim da cirurgia, o paciente foi 
encaminhando à UTI extubado e sem dor (EVN 0). Em 24 horas, 
evoluiu com dor de difícil controle, necessitando de novo bloqueio 
regional e otimização da analgesia com gabapentina para 1.800 
mg/dia e amitriptilina 75 mg/dia, infusão de lidocaína e cetamina 
intravenosas e rodízio de opioides (morfina para metadona). Após 
15 dias, recebeu alta com dor leve (EVN 3), em uso de metadona  
7,5 mg/dia, gabapentina 300 mg/dia e amitriptilina 75 mg/dia. 
Houve retorno em 15 dias com relato de suspensão da metadona 
(EVN 0). DISCUSSÃO: O câncer desencadeia elementos neuropáticos, 
inflamatórios, nociceptivos e isquêmicos. Perifericamente, libera 
citocinas, endotelinas, bradicininas, prostaglandinas, TNF-α, H+ e 
proteases, estimulando neurônios nociceptivos. A perpetuação do 
estímulo decorre de mecanismos centrais, supraespinais e espinais 
mediados por serotonina. A reabsorção óssea patológica causa 
acidificação local e sensibiliza receptores ósseos álgicos TRPV-1 e 
ASIC-3. Por ser multifatorial, neste caso, a abordagem da dor com a 
utilização de anestesia regional visa ao bloqueio da via ascenden-
te combinado aos antagonistas NMDA (cetamina, amitriptilina e 
sulfato de magnésio). Lidocaína e gabapentina foram necessárias 
e resultaram em sucesso no manejo da dor de forte intensidade 
no paciente oncológico.
Referências
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340 – Bloqueio de nervos esplâncnicos 
por fluoroscopia para tratamento de dor 
crônica por neoplasia gástrica com invasão 
pancreática: relato de caso
Autores: Breno José Santiago Bezerra de Lima, Ricardo Baraldo Delbello, 
Gisele Sachet Ghisi, Raissa de Carvalho Bernardi, Carolina Alcoforado de 
Abreu, *André Souza e Silva

Instituição: Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON)

INTRODUÇÃO: O câncer gástrico apresenta alta incidência e é a 
principal neoplasia maligna do aparelho digestivo. O tratamento de 
escolha é cirúrgico, mas nem sempre a cirurgia curativa é possível. 
A invasão de órgãos por contiguidade pode provocar síndromes 
dolorosas abdominais de difícil manejo clínico. A terapia interven-
cionista, como bloqueio de nervos esplâncnicos, é uma opção para 
o controle da dor e melhora da qualidade de vida. RELATO DE CASO: 
Homem, 56 anos, encaminhado ao ambulatório de dor apresentando 
câncer gástrico irressecável com invasão pancreática. Há 3 meses, 
já estava apresentando dor em faixa, em queimação, contínua e 
alívio parcial com posição genupeitoral. Estava em uso de metadona  
(10 mg, 3 vezes ao dia) e pregabalina (150 mg, 2 vezes ao dia), po-
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rém ainda com escala numérico-verbal (EN) em 8/10. Foi proposto 
tratamento por bloqueio de nervos esplâncnicos via radioscopia, 
aceito pelo paciente. O bloqueio foi realizado sob sedação. Após 
visualização de T11 com fluoroscopia, rotacionamos o arco em C 
até que os processos transversos de T12 ficassem nivelados com a 
borda anterolateral das vértebras. Infiltramos a pele com lidocaína 
a 2% com vasoconstritor, e uma agulha 22G foi direcionada para a 
borda anterolateral de T11 com visão “em túnel”. As agulhas foram 
avançadas até o ponto entre o terço anterior e médio do corpo 
vertebral visto em perfil, e, após confirmação do posicionamento 
destas bilateralmente com o uso de contraste não iônico, foram 
injetados 15 mL de ropivacaína 0,3% e 30 mcg de clonidina em 
cada lado. Após o bloqueio, o paciente relatou alívio importante 
da dor (EN 0/10) e, após 1 mês, mantinha bom controle da dor (EN 
3/10), com redução da necessidade de opioides. DISCUSSÃO: A 
inervação sensitiva das vísceras do abdome superior é feita pelo 
plexo celíaco e nervos esplâncnicos, e o bloqueio destes com anes-
tésicos locais visa interromper a transmissão nervosa sensitiva de 
forma temporária ou permanente. Os bloqueios do plexo celíaco 
e nervos esplâncnicos são indicados para diversas causas de dores 
abdominais intratáveis e devem ser feitos guiados por métodos de 
imagem como US, TC ou fluoroscopia. As contraindicações absolutas 
incluem infecção local, sepse e coagulopatias. Efeitos colaterais do 
bloqueio são diarreia, hipotensão postural e cólicas abdominais, 
que costumam apresentar resolução espontânea em alguns dias. 
As possíveis complicações são dor no local da injeção, pneumotórax 
ou quilotórax, injeção intravascular, hematúria e espasmo da artéria 
de Adamkiewicz, todas minimizadas pela realização do bloqueio 
guiado por método de imagem.
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417 – Dor visceral como diagnóstico 
diferencial em paciente com câncer:  
relato de caso
Autores: *Luiz André Magalhães da Silva Santos, Luisa Oliveira de Paiva, 
Angela Maria Sousa, Lia Alves Martins Mota Lustosa, Thiago Ramos Grigio,  
Rachel Andrade Cortez

Instituição: Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: Muitas são as teorias envolvidas na causa das dores 
viscerais. Na teoria da projeção convergente, sugere-se que as fibras 
aferentes de diferentes estruturas (somáticas e viscerais) convergem 
para os mesmos neurônios dorsais, gerando uma interpretação 
errônea do estímulo. Outras teorias envolvem sensibilização em 
nível central ou, ainda, bifurcações de neurônios aferentes. Seu 
diagnóstico e tratamento é, em muitos casos, um desafio na prática 
do algologista. RELATO DE CASO: Mulher, 41 anos, portadora de 
carcinoma misto de pâncreas metastático, em POI de embolização 
de lesão hepática, iniciou quadro de dor cervical intensa contínua 
à direita que cessava com o uso de oxicodona. Quatro dias após a 
alta, retornou ao serviço referindo piora da cervicalgia e início de 
febre, e foi submetida à drenagem de abcesso hepático. Na ocasião, 
estava em uso de gabapentina 1.800 mg/dia, metadona 60 mg/dia 
e morfina 15 mg IV de 1/1 hora SN (recebidos 5 resgates). Paciente 
ainda com controle parcial da dor após o uso das medicações, com 
escapes de dor intensa não associados a nenhum fator desencade-
ante. A dor era bem localizada em região cervical (nível de C6 em 
linha interescalênica), com irradiação para o ombro direito e em 
facada, que melhorava à palpação. Foi otimizado tratamento medi-
camentoso, sendo introduzidos celecoxibe 400 mg/dia e dipirona 8 

g/dia e instalada PCA intravenosa de morfina com programação de 
bólus de 4 mg. A paciente continuou apresentando dor, com escala 
verbal-numérica de menor dor 4/10, dor média 8/10 e dor máxima 
10/10. Foram realizadas US e TC de região cervical, sem alterações. 
Aventou-se possibilidade de dor visceral referida por irritação do 
nervo frênico, secundária ao abscesso hepático. Foi realizado blo-
queio do nervo frênico guiado por US e injetados 3 mL de lidocaína 
2% com resolução completa do quadro álgico após alguns minutos 
da realização do bloqueio. No dia seguinte, a paciente manteve a 
melhora do quadro álgico, sendo suspensa a PCA intravenosa de 
morfina e mantidas as demais medicações. DISCUSSÃO: O nervo 
frênico pode ser identificado à US como imagem hipoecoica ori-
ginada do plexo braquial, passando superiormente ao músculo 
escaleno anterior. Estudos mostram que o sucesso da injeção é 
visto quando há dispersão do anestésico local na fáscia muscular 
escalênica. Não foram encontrados relatos acerca do bloqueio do 
nervo frênico para tratamento de dor após abordagens hepáticas. 
Uma possível limitação do uso do bloqueio se refere à ocorrência 
de paralisia hemidiafragmática em populações com alto risco de 
complicações respiratórias. Porém, em estudo multicêntrico com 
pacientes submetidos ao bloqueio de nervo frênico para tratamento 
de dor referida no ombro, não foram encontradas complicações 
relacionadas à técnica.
Referência
El-Boghdadly K, Chin KJ, Chan VWS. Phrenic nerve palsy and regional anesthesia for 
shoulder surgery: anatomical, physiologic, and clinical considerations. Anesthesio-
logy. 2017;127(1):173-91.

438 – Dor facial bilateral refratária  
ao tratamento convencional devido  
à síndrome de Eagle: relato de caso
Autores: *Marcius Vinícius M. Maranhão, Thaísa Freitas de Oliveira, Priscila 
Evaristo de Carvalho Veiga, Jane Auxiliadora Amorim, Otávio Damazio Filho

Instituição: CET do Hospital da Restauração, Hospital Getúlio Vargas e 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Recife, PE

INTRODUÇÃO: A síndrome de Eagle é caracterizada pelo alonga-
mento do processo estiloide (> 3 cm) e/ou calcificação do ligamento 
estilo-hióideo, levando a dor facial uni ou bilateral, cervicalgia, dor 
faríngea, odontalgia e otalgia, podendo estar associada a alterações 
visuais, tonturas e síncope. A dor pode ser intensa, contínua ou in-
termitente, e é referida como surda ou neurálgica. Outros sintomas 
incluem sensação de corpo estranho na faringe, disfagia, odinofagia, 
zumbido, hipoacusia, sialorreia, redução da mobilidade cervical, 
diminuição da abertura bucal e paralisia facial. A compressão da 
carótida pode causar dissecção da carótida, ataque isquêmico tran-
sitório, convulsões e infarto cerebral. Foi nosso objetivo relatar uma 
paciente portadora de síndrome de Down com dor facial intensa 
bilateral devido à síndrome de Eagle. RELATO DO CASO: Mulher, 
32 anos, 56 kg, 1,32 m, portadora de síndrome de Down com dor 
facial intensa bilateral associada a sensação de corpo estranho na 
faringe, odinofagia e disfagia há 5 anos. Foi avaliada por cirurgião 
bucomaxilofacial, de cabeça e pescoço, otorrinolaringologista, neu-
rologista, neurocirurgião, odontólogo e algologista com diagnóstico 
de dor facial atípica. Foi tratada com AINEs, dipirona, antidepressivo 
tricíclico, pregabalina, duloxetina, tramadol, ciclobenzaprina, ben-
zodiazepínico, isoladamente ou em associação, fisioterapia facial e 
acupuntura sem melhora da sintomatologia. Por fim, foi avaliada 
por um odontólogo que, com base na história clínica e nos acha-
dos radiológicos (radiografias panorâmicas e RM), diagnosticou 
a síndrome de Eagle. Foi confirmada por meio do exame clínico 
realizado por cirurgião de cabeça e pescoço (palpação da fossa 
amigdaliana com piora da dor facial). No momento, faz tratamento 
conservador com uso de pregabalina, ciclobenzaprida, medicação 
homeopática (Heckla lava) e terapia craniossacral com pouca melhora 
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da sintomatologia. Foi programada para colocação de aparelho 
ortodôntico e bloqueio com anestésico local e corticosteroide. DIS-
CUSSÃO: A presença de dor facial intensa uni ou bilateral, refratária 
ao tratamento farmacológico, acompanhada de sensação de corpo 
estranho na faringe, odinofagia e disfagia inclui a síndrome de Eagle 
como diagnóstico diferencial obrigatório. Além da sintomatologia, 
a realização de radiografia panorâmica, TC, RM e exame clínico, por 
meio da palpação digital da fossa amigdaliana, faz o diagnóstico.  
O tratamento é difícil, na maioria das vezes, e consiste no tratamento 
sintomático da dor, colocação de aparelho ortodôntico, bloqueio 
com anestésico local e corticosteroide, terapia craniossacral e, em 
casos refratários, estiloidectomia cervical ou intraoral.
Referência
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443 – Eficácia antinociceptiva da interação  
de um novo agonista do receptor α4-β2 com 
um anticolinesterásico central em modelos  
de dor aguda e crônica
Autores: Guilherme C. Montes, Victoria Ventura, Tadeu Montagnoli, Roberto 
Takashi Sudo, *Fernanda Bezerra de Mello Monte, Gisele Zapata-Sudo

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO: A ativação do receptor nicotínico α4-β2 por um 
novo agonista denominado Cris-104 reduziu a dor em modelos 
de dor aguda e crônica com roedores. O efeito antinociceptivo foi 
resultado da ativação do lócus coeruleus, seguido por aumento 
da via descendente da norepinefrina. Este trabalho investigou os 
efeitos farmacológicos da combinação entre Cris-104 e donepezila 
(DPZ), um inibidor de colinesterase em modelo de dor crônica em 
ratos. MÉTODO: Os protocolos foram aprovados pela comissão 
de ética no uso de animais da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. As curvas dose-resposta para atividade antinociceptiva 
foram determinadas para Cris-104 e DPZ em camundongos Swiss 
usando teste de placa quente. A análise isobolográfica utilizada 
para determinar o tipo de interação medicamentosa proporcionou 
a comparação da dose efetiva da mistura (Cris-104 + DPZ) e a dose 
teórica de dependência. Para avaliar a atividade antinociceptiva 
da mistura, ratos Wistar (180-240 g) foram submetidos à ligadura 
do nervo espinal L5 (LNE) sob anestesia com cetamina (100 mg/
kg i.p.) e xilazina (5 mg/kg i.p.). A hiperalgesia térmica e a alodinia 
mecânica foram detectadas pelo teste de Hargreaves (ITTC-336, 
Life Sciennce Inc., Estados Unidos) e pelo analgesímetro plantar 
mecânico (EFF-301, Insight, Brasil), respectivamente. Sete dias 
após a cirurgia, os animais foram tratados oralmente com solução 
salina ou com a mistura (Cris-104 e DPZ). A hiperalgesia térmica e 
a alodinia mecânica foram avaliadas antes e após 3,7 e 14 dias de 
tratamento. RESULTADO: A dose efetiva para produção de 50% da 
atividade antinociceptiva (ED50) no teste da placa quente foi de 16,7 
± 4,0 µmol/kg e 7,8 ± 1,9 µmol/kg para Cris-104 e DPZ, respectiva-
mente. A análise isobolográfica mostrou sinergismo entre Cris-104 
e DPZ, porque o ED50 foi menor que o valor teórico calculado para a 
interação aditiva, sendo a ED50 add 11,1 ± 1,1 µmol/kg e a ED50 mix 1,07 
± 0,43 µmol/kg. Em animais LNE, foi observada redução da latência 
de retirada da pata de 28,8 ± 2,6 segundos, que foi recuperada para 
26,2 ± 2,6 segundos após tratamento com a mistura. Além disso, o 
limiar de alodinia mecânica foi diminuído de 47,3 ± 7,0 após LNE 
e normalizado para 29,9 ± 4,9 g. DISCUSSÃO: A combinação de 
dose baixa de Cris-104 e DPZ aumentou o efeito antinociceptivo, 
possivelmente como resultado do aumento da atividade colinérgica 
por meio da ativação de receptores nicotínicos e muscarínicos.  

O sinergismo entre Cris-104 e DPZ poderia reduzir a dose necessária 
para produzir efeito antinociceptivo e reduzir os efeitos colaterais.
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525 – Experiência inicial da implantação  
do serviço da unidade de dor aguda em  
um hospital de trauma: 5º sinal vital
Autores: Danielle Maia Holanda Dumaresq, Glauco Kleming Florêncio da 
Cunha, Maria do Carmo de Oliveira Cito, Aline Cruz Esmeraldo Afio, Rute 
Maria Araújo Cavalcante, *Camila Gomes Silveira

Instituição: Instituto Doutor José Frota

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A dor foi definida pela International 
Association for the Study of Pain (IASP) como uma experiência 
sensorial e emocional desagradável que é associada a lesões reais 
ou potenciais ou descrita em relação a essas lesões. Devido à sua 
importância, foi reconhecida como 5º sinal vital. Reconhecer e 
tratar a dor é papel de todos os profissionais de saúde. A existência 
de uma organização apropriada que promova reconhecimento 
precoce da dor proporciona tratamento eficaz e seguro. A unidade 
de dor aguda (UDA) deve avaliar o doente, fazendo busca ativa, 
e definir a estratégia analgésica individual, com a elaboração e a 
implementação de um plano terapêutico multimodal. A UDA foi 
implementada em um hospital de trauma em Fortaleza, no Estado 
do Ceará, onde havia baixíssimos índices de registro desse sinal 
vital em prontuários; então, em março de 2019, inicialmente em 2 
enfermarias desse hospital, iniciaram-se as atividades com o objetivo 
de detecção da dor como sinal vital e consequente intervenção. 
MÉTODO: Foi realizado treinamento com equipe multidisciplinar 
em março e abril de 2019, e a partir de maio foram iniciados os 
trabalhos da UDA, sendo adotada uma rotina de avaliação de ocor-
rência e intensidade da dor para todos os pacientes usando uma 
EVA, sendo documentada a ocorrência de dor e de sua intensidade 
para todos os doentes. RESULTADO: No mês de maio, havia 501 
pacientes internados. Foi realizada avaliação da dor em 327 (65,2%) 
pacientes, sendo 174 (34,7%) pacientes não avaliados quanto à 
dor; dos pacientes que tiveram o 5º sinal vital avaliado, apenas 76 
(23,2%) deles tiveram registro quanto à intensidade da dor, sendo 
35 pacientes classificados com dor leve, 19 com dor moderada e 22 
com dor intensa. No mês de junho, havia 371 pacientes internados. 
Foi realizada avaliação da dor em 285 (76,8%) pacientes, sendo 86 
(23,1%) pacientes não avaliados quanto à dor. Dos pacientes que 
tiveram o 5º sinal vital avaliado, apenas 86 (30,1%) tiveram registro 
quanto à intensidade da dor, sendo 54 pacientes classificados com 
dor leve, 23 com dor moderada e 9 com dor intensa. Percebeu-se 
melhora gradativa da avaliação da dor nos pacientes, e consequente 
registro de ocorrência e intensidade. CONCLUSÃO: A inclusão da 
avaliação da dor com os sinais vitais pode assegurar que todos os 
pacientes tenham acesso às intervenções para controle da dor da 
mesma forma que se dá o tratamento imediato das alterações dos 
demais controles.
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599 – Dor abdominal de difícil controle como 
apresentação clínica de tumor de Frantz
Autores: Guilherme Antônio Moreira de Barros, Fernanda Bono Fukushima, 
Maryelle A. A. Silva, Fernanda Torraca, Camila Martins Rodrigues Modesto, 
*Daniela de Melo Silva

Instituição: Unesp

INTRODUÇÃO: O tumor de Frantz, ou tumor sólido pseudopapilar 
do pâncreas, é extremamente raro, correspondendo a menos de 3% 
dos tumores pancreáticos. Comum em mulheres jovens, saudáveis, 
na faixa etária entre 18 e 35 anos, não possui uma apresentação 
clínica característica, manifestando-se, em alguns casos, como uma 
tumoração abdominal assintomática. Embora tenha baixo potencial 
de malignidade, pode ser localmente agressivo em alguns casos. 
O tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica, com excelen-
te prognóstico. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 16 
anos, com história de idas recorrentes ao pronto-socorro devido 
a quadro álgico de difícil controle, tendo sido solicitada avaliação 
de equipe especializada no tratamento da dor. Referia dor intensa, 
escala numérico-verbal 10 (ENV 0-10), contínua, tipo pontadas, lo-
calizada em hipocôndrio direito, irradiando para a metade inferior 
do dorso ipsilateral, sem fatores agravantes. Havia melhora parcial 
(ENV = 5) com uso de analgésicos, anti-inflamatórios e tramadol. 
Não havia outras queixas associadas ou comorbidades. Relatou 
quadro semelhante que ocorreu há 3 meses, sendo diagnosticada, à 
época, litíase renal. Ao exame físico, exibia dor e defesa à palpação, 
bem como redução das sensibilidades térmica e tátil, e aumento 
da sensibilidade dolorosa (hiperalgesia), na mesma topografia 
anatômica onde referia a dor; sem outras particularidades. Exa-
mes complementares sem alterações que justificassem o quadro 
álgico até então. Considerando as características neuropáticas da 
dor, foi prescrito tratamento farmacológico, e orientou-se manter 
investigação diagnóstica com equipe assistente. Após 12 dias, o 
resultado de TC de abdome mostrou lesão sólida em transição 
cabeça-corpo do pâncreas, sugestiva de tumor de Frantz, sendo a 
paciente submetida à ressecção pancreática parcial após 1 semana. 
CONCLUSÃO: Apesar da apresentação clínica inespecífica na maioria 
das vezes, deve-se considerar o tumor de Frantz no diagnóstico 
diferencial da dor abdominal persistente, e de difícil controle clínico, 
em pacientes jovens, do sexo feminino, e em bom estado geral. Isso 
é importante pelo fato de essa neoplasia ser uma condição rara e 
pouco entendida, ainda com muitos aspectos desconhecidos sobre 
sua fisiopatologia, podendo o atraso diagnóstico implicar aumento 
da morbimortalidade.
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601 – Dor - uma experiência individual:  
relato de dois casos em pediatria
Autores: Fernanda Bono Fukushima, Guilherme Antônio Moreira de Barros, 
Silvia Edme Arana Cardona, Fernanda Torraca, Camila Martins Rodrigues 
Modesto, *Daniela de Melo Silva

Instituição: Unesp

INTRODUÇÃO: O sistema límbico organiza estados e experiências 
emocionais e suas expressões somáticas, podendo ter papel im-
portante na experiência dolorosa. O conceito de dor mudou, de um 
simples sinal neurofisiológico para um fenômeno psicofisiológico 
complexo, constituindo-se, portanto, em uma experiência sensorial 
e afetiva. Fatores socioculturais, biográficos e comportamentais po-

dem influenciar essa experiência, sendo que qualquer tentativa de 
avaliá-la deve incluir medidas sensíveis a essa modulação. RELATO 
DE CASOS: Caso 1: paciente do sexo feminino, 7 anos, fraturou a tíbia 
direita após queda de bicicleta, evoluindo para trombose venosa 
em membro inferior direito e amputação transfemoral. Apresentou 
síndrome dolorosa pós-amputação, que se resolveu poucos dias 
após início do tratamento farmacológico. A criança teve boa acei-
tação da nova condição e excelente adaptação à deambulação com 
auxílio de muletas. No retorno ambulatorial, disse estar muito feliz 
com a nova vida. Posteriormente, a equipe soube que o pai sofrera 
amputação de membro superior anos antes. Caso 2: paciente do 
sexo masculino, 12 anos, submetido à amputação transfemoral 
esquerda após queda de bicicleta. Apresentou dor importante 
em coto de amputação, além de “dor fantasma”. História de perda 
paterna há 7 anos. Persistiu com dor de difícil controle, associada 
a sintomas de tristeza, isolamento social e embotamento afetivo. 
Núcleo familiar muito abalado e angustiado com o ocorrido. Todos 
estavam assustados e temerosos quanto à forma de lidar com essa 
nova realidade, demonstrando evidente escassez de recursos afe-
tivo-emocionais para lidar com essa situação e oferecer um bom 
suporte ao paciente. CONCLUSÃO: Esses casos revelaram a subje-
tividade da experiência dolorosa e a importância da abordagem 
transdisciplinar nesse processo. A infância é um período de alta 
neuroplasticidade, e o estresse nessa fase gera uma persistente 
sensibilização do sistema hipotálamo-hipófise-suprarrenal, que 
pode ser carreada para a vida adulta. Nos casos apresentados, ficam 
evidentes os papéis do contexto e do apoio familiar na experiência 
dolorosa da criança.
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643 – Síndrome de dor complexa regional: 
caso caso atípico
Autores: *Daniela de Melo Silva, Fernanda Torraca, Camila Martins Ro-
drigues Modesto, Pedro Casagrande, Priscila Monaro Bianchini, Fernanda 
Bono Fukushima

Instituição: Unesp

INTRODUÇÃO: A síndrome dolorosa regional complexa (SDRC) 
caracteriza-se por dor intensa, desproporcional ao evento desen-
cadeante, hiperalgesia, edema, alodinia, bem como alterações 
sudomotoras, vasomotoras e cutâneas. Ocorre frequentemente em 
membros e divide-se em tipos I e II. A primeira é mais comum e não 
envolve lesão nervosa direta. Já a segunda associa-se a uma lesão 
nervosa bem-definida. RELATO DE CASO: Paciente do sexo mascu-
lino, 14 anos, eutrófico, com desenvolvimento neuropsicomotor 
adequado. Há 4 anos, sofreu trauma no testículo esquerdo (TE) ao 
nadar em uma represa e colidi-lo com pedras. Desde então, relata 
dor local em queimação, sem irradiação, na maior parte do tempo 
com escala numérico-verbal (ENV) 3/10. Refere melhora completa 
(ENV 0/10) ao praticar futsal, jogar videogame e sair com o pai; mas 
relata piora (ENV 9/10), além de edema e hiperemia, após esforço 
físico como jogar bola e andar de bicicleta, ou pequenos traumas 
locais. Informa melhora parcial com repouso e uso de AINE. Não é 
sexualmente ativo. Nega alteração da libido, dor à masturbação/
ejaculação ou história de abuso sexual. Foi avaliado pela urologia em 
2018, sem alterações ao exame físico; US inguinal mostrou, porém, 
hérnia inguinal esquerda, que foi operada, sem intercorrências.  
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Nos 2 meses de repouso pós-operatório, observou melhora completa 
da dor. Entretanto, ao retornar às atividades habituais, o quadro 
álgico recidivou. A urologia descartou alterações compatíveis com 
esses sintomas. Foi encaminhado ao serviço de dor, relatou rarefação 
dos pelos no TE e aumento das sensibilidades tátil e dolorosa locais. 
Negou alterações na percepção da temperatura e da sudorese. 
Negou sintomas urinários. Ao exame físico, genitália masculina, 
trófica, Tanner G4P4, testículos simétricos, eutópicos, sem sinais de 
trauma, pilificação em crescimento após tricotomia referida pelo 
paciente, rarefação dos pelos no TE e aumento da sensibilidade tátil 
nesse local, sem alterações da textura ou da coloração da pele. US 
testicular recente, normal. Diante da hipótese diagnóstica de SDRC 
testicular, optou-se pelo tratamento medicamentoso da síndrome. 
CONCLUSÃO: A patogênese da SDRC é desconhecida e pode incluir 
alterações na inervação cutânea, sensibilizações central e periférica, 
função alterada do sistema nervoso simpático, aumento dos níveis 
de citocinas pró-inflamatórias locais e sistêmicas, fatores genéticos 
e psicológicos. O desafio diagnóstico deriva da apresentação clínica 
variada, que leva muitos pacientes a não serem diagnosticados, ou 
serem considerados somatizadores ou fraudadores. Sabe-se que o 
diagnóstico precoce está associado a melhor prognóstico.
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657 – Provável síndrome de Guillain-
Barré em paciente portador do vírus da 
imunodeficiência humana
Autores: Fernanda Bono Fukushima, Igor Alessandro Polizer, Camila Martins 
Rodrigues Modesto, Fernanda Torraca, *Daniela de Melo Silva, Guilherme 
Antônio Moreira de Barros

Instituição: Unesp

INTRODUÇÃO: A síndrome de Guillain-Barré (SGB), ou polineuropatia 
desmielinizante aguda, é uma doença caracterizada por fraqueza 
muscular simétrica, perda de sensibilidade e perda dos reflexos 
tendinosos profundos. A infecção pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV, do inglês human immunodeficiency virus), em estágios 
iniciais ou na fase crônica, pode cursar com vários tipos de neuro-
patia periférica, incluindo a SGB. O objetivo deste estudo foi relatar 
um caso com HIV+ com transmissão vertical. RELATO DO CASO: 
Mulher, 26 anos, 60 kg, 1,60 m, encaminhada ao ambulatório de 
Terapia Antálgica devido à presença de dor em região lombar com 
irradiação para membros inferiores associada à fraqueza. Essa dor 
apresentou caráter progressivo e finalmente evoluiu para parapare-
sia ascendente em membros inferiores com fraqueza muscular em 
membros superiores. A RM de coluna lombar evidenciou achados 
compatíveis com hipótese de neuropatia/radiculopatia de provável 
natureza inflamatória, não sendo observadas compressões medu-
lares ou alterações mecânicas. A RM de encéfalo não evidenciou 
alterações e a eletroneuromiografia era compatível com provável 
acometimento mielorradicular de etiologia infecciosa-inflamatória 
a esclarecer (infecções oportunistas) ou miopatia silenciosa restrita 
a determinados grupamentos musculares (secundária ao HIV). Foi 
realizada coleta de LCR com resultado negativo para citomegalovírus 
e carga viral indetectável. Também não foram evidenciadas doen-
ças autoimunes nos exames laboratoriais realizados. A analgesia 
foi realizada com emprego de metadona, gabapentina, dipirona, 
nortriptilina e fisioterapia, com melhora da dor, porém com persis-
tência de paraparesia dos membros inferiores, com total reversão 
após 8 meses. CONCLUSÃO: A relação entre a SGB e o estágio da 
infecção pelo HIV ainda não é clara. Entretanto, a maioria dos autores 
descrevem a SGB como manifestação precoce da infecção pelo HIV 

ou até soroconversão. Os mecanismos propostos para a SGB em 
pacientes infectados pelo HIV incluem a ação direta do vírus nos 
nervos por cepas neurotrópicas ou mecanismos autoimunes com 
a formação de anticorpos contra a mielina secundária à imunorre-
gulação anormal determinada pela infecção pelo HIV.
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663 – Isquemia mesentérica crônica 
secundária ao uso recreativo de cocaína
Autores: Guilherme Antônio Moreira de Barros, Silvia Edme Arana Cardona, 
Jefferson Testi Pereira da Silva, Camila Martins Rodrigues Modesto, Fernanda 
Torraca, *Daniela de Melo Silva

Instituição: Unesp

INTRODUÇÃO: A cocaína e o crack são consumidos por 0,3% da 
população mundial, sendo que 70% se concentram nas Améri-
cas, e o Brasil é o segundo maior consumidor mundial. A colite 
isquêmica em adultos jovens é rara, sendo que o uso de cocaína 
é uma das causas identificadas dentre as etiologias não oclusivas. 
A isquemia mesentérica crônica é de difícil diagnóstico e apre-
senta a seguinte tríade: dor abdominal pós-prandial, perda de 
peso e aversão à comida. A dor inicia entre 15-30 minutos após 
as refeições, podendo durar até 4 horas. O diagnóstico definitivo 
requer angio-TC e angiorressonância magnética (angio-RM). RE-
LATO DE CASO: Paciente E.B.M., homem, 35 anos, IMC 22,5 kg/m2, 
trabalhador rural, tabagista, ex-etilista e ex-usuário de maconha 
e cocaína. Apresentava epigastralgia há 1 ano associada a pleni-
tude gástrica e perda ponderal significativa. Iniciou quadro de 
vômito pós-prandial, astenia, piora do quadro álgico e mudança 
da localização para quadrante superior do abdome. Foram so-
licitados exames laboratoriais, que evidenciaram aumento de 
enzimas pancreáticas, e TC de abdome com imagem compatível 
com pancreatite edematosa. A endoscopia digestiva alta mostrou 
úlceras gástricas de grande curvatura, úlcera pré-pilórica e bul-
boduodenite erosiva discreta. Foram iniciadas antibioticoterapia 
e analgesia com resposta terapêutica satisfatória. Optou-se por 
alta hospitalar após 20 dias. Após 3 dias, o paciente retorna ao 
hospital com piora importante da dor e vômitos frequentes sem 
relação com a alimentação. Foi solicitada angio-TC de abdome, 
que evidenciou, no nível da emergência do tronco celíaco e da 
artéria mesentérica superior, estenose acentuada (> 90%) e sinais 
de sofrimento de alças de intestino delgado, sugestivo de isquemia 
mesentérica crônica por uso de cocaína, evoluindo em 24 horas 
com taquicardia sinusal, vômitos fecaloides e abdome com sinais 
de peritonite. O paciente foi submetido à laparotomia explora-
dora, apresentando isquemia em toda a extensão do intestino 
delgado, sem proposta cirúrgica. Após 48 horas do procedimento 
cirúrgico, paciente evoluiu para óbito. CONCLUSÃO: A isquemia 
mesentérica crônica secundária ao uso de cocaína ocorre devido 
à vasoconstrição ocasionada pela estimulação α-adrenérgica 
intestinal, inibindo a recaptação de dopamina e noradrenalina 
na membrana pré-sináptica. Há aumento no influxo de cálcio na 
membrana endotelial, gerando diminuição do aporte sanguíneo. 
O uso de cocaína aumenta a agregação plaquetária e a formação 
de trombos por meio do aumento de tromboxano A2 e diminuição 
de eicosanoides. Como uma doença isquêmica, o tempo entre o 
diagnóstico e a terapêutica são determinantes importantes para 
o prognóstico favorável.
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679 – Intoxicação por opioide não revertida: 
relato de caso
Autores: Roberta Cristina Risso, Cláudia Panossian Cohen, Claudia Marquez 
Simões, *Marcos Vinicius de Oliveira Bastos

Instituição: Hospital Alemão Oswaldo Cruz

INTRODUÇÃO: A dor tem um impacto significativo na qualidade de 
vida do paciente oncológico. O controle de dor nesses pacientes se 
torna um desafio, visto que muitos deles são idosos e/ou têm múltiplas 
comorbidades, o que influencia diretamente na escolha terapêutica 
adequada. Os opioides se tornam a principal escolha, ainda que 
possam provocar efeitos colaterais mais ou menos graves, como 
sonolência, apatia, miose, depressão respiratória e arreflexia, princi-
palmente nessa população, devendo ser prontamente reconhecidos. 
RELATO DE CASO: F.Z., 84 anos, masculino, médico. Interna devido a 
infecção urinária e controle de dor insatisfatório devido a câncer de 
próstata localmente avançado, com insuficiência renal, mantendo 
creatinina maior que 3,0 mg/dL. Estava em uso de buprenorfina  
(20 mg) e dipirona (1 g, de 6/6 horas) via oral, há mais de 6 meses. 
Optou-se por troca do opioide para metadona e iniciou-se dose de 
2,5 mg, de 12/12 horas, via oral. Após 2 doses de metadona, paciente 
iniciou quadro de sonolência e miose, porém mantendo padrão 
respiratório adequado. Houve grande ansiedade da família devido 
a sonolência, pois o paciente não respondia a estímulo verbal nem 
doloroso. Durante todo o período de cuidado, o paciente solicitou 
não querer sentir dor. Todos os opioides foram suspensos e optou-se 
por não reversão. Paciente permaneceu sonolento por 72 horas, 
despertando aos poucos, espontaneamente, sem escapes de dor. 
DISCUSSÃO: A combinação de antagonismo do receptor NMDA e 
agonismo opioide fornece à metadona efeitos analgésicos valiosos 
com menos efeitos colaterais. Seu uso em doentes renais crônicos 
parece ser seguro, no entanto, em idosos e pacientes sabiamente sen-
síveis a opioides, deve ser feito com cautela. Neste caso, paciente com 
sinais de intoxicação, mas sem comprometimento ventilatório que 
nos deu segurança para não reverter o opioide, mantendo o paciente 
sem queixas de dor. Para prevenir e aliviar o sofrimento e otimizar 
a qualidade de vida, as habilidades para avaliar as necessidades do 
paciente e da família e negociar as metas de cuidado são cruciais, 
abrangendo a discussão sobre status do paciente, comunicação com 
rede de apoio e a coordenação dos cuidados. Para isso, o ideal é que 
os médicos que cuidam desses pacientes sejam especialistas nos 
domínios dos cuidados paliativos. 
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690 – Tratamento da dor com opioides: 
conhecimento de médicos
Autores: *Gabriel Cruz Tamiasso*, Renan Braz Scarpa, Marta Helena Rovani 
Pires, José Maria Leal Gomes, Alessandro Henrique Antunes Lopes, Hélio 
Rosa Silva, Gabriel Cruz Tamiasso

Instituição: Universidade de Taubaté (Unitau), SP, CET do Hospital Municipal 
de São José dos Campos, SP

Frequentemente, a dor é mensurada e tratada de forma inadequada. 
Isso decorre do fato de ser condição clínica complexa, além de o 
prescritor não permanecer longo tempo ao lado do paciente. Não 
obstante, o conhecimento inadequado e tabus da população e 

dos profissionais de saúde em relação ao uso de opioides, além 
de questões legais, como o preenchimento dos formulários apro-
priados, dificultam o emprego dessa classe de fármacos no trata-
mento da dor. O presente estudo teve como objetivo estabelecer 
o conhecimento de médicos sobre avaliação da dor, terapêutica 
analgésica com opioides e seus principais efeitos adversos. Após 
aprovação pelo comitê de ética, foram incluídos 30 médicos que 
atuam em dois hospitais universitários, sendo 5 médicos de cada 
uma das seguintes especialidades – cirurgia geral, clínica médica, 
ginecologia e obstetrícia, oncologia clínica, ortopedia e terapia 
intensiva –, que responderam a um questionário sobre o uso de 
opioides para tratamento da dor. O principal método citado para 
avaliação da dor foi a expressão facial (83%). Em relação à opção 
farmacológica, os opioides foram citados por 67% dos participan-
tes, sendo que 93% os indicam para dores moderadas e intensas. 
Quando questionados sobre os principais efeitos adversos desse 
grupo farmacológico, a maioria (87%) relatou náuseas, vômitos 
e constipação. Nenhum dos entrevistados excluiu a hipótese de 
utilizar opioides, mesmo diante da relação de efeitos adversos 
observados. O presente estudo sugere deficiência na avaliação 
da dor; porém, a maioria dos participantes relata fazer uso de 
opioides para tratamento da dor e detém conhecimento sobre 
seus principais efeitos adversos.
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693 – Dor lombar em estudantes que 
executam atividades laborais sentados 
por período inferior a 4 horas ou superior  
a 6 horas por dia
Autores: *Gabriel Cruz Tamiasso*, João Victor Scarpelli de Lima Alvarenga, 
Ana Claudia Aragão Delage, Fabiana Mara Scarpelli de Lima Alvarenga 
Caldeira, Mirelle Caroline Codato Motta, Maria Beatriz Detogni, Gabriel 
Cruz Tamiasso

Instituição: Universidade de Taubaté/CET do Hospital Municipal de São 
José dos Campos, SP

A lombalgia é um conjunto de manifestações dolorosas que acome-
tem a região lombar, lombossacra ou sacroilíaca, provocando desde 
limitação do movimento até invalidez temporária. Sua etiologia é 
multifatorial, destacando-se causas constitucionais, individuais, 
como a altura e obesidade, posturais e ocupacionais. Não obstante, 
apresenta elevada incidência de incapacidade laboral. O presente 
estudo tem como objetivo comparar a prevalência de dor lombar 
em estudantes que executam suas atividades laborais sentados 
por período inferior a 4 horas ou superior a 6 horas por dia em 
uma universidade. Estudo observacional, analítico, transversal 
e qualitativo realizado em cenário universitário após aprovação 
pelo CEP, com participação de 60 alunos alocados em dois gru-
pos (n = 30). Grupo A: estudantes que permanecem menos de 
4 horas/dia sentados (curso de Nutrição). Grupo B: estudantes 
que permanecem mais de 6 horas/dia sentados (curso de Medi-
cina). Todos os participantes assinaram o TCLE e responderam ao 
questionário elaborado pelos pesquisadores. Os resultados foram 
tabulados e expostos na forma de gráficos e tabelas e analisados 
pelo software JMP do SAS. Evidenciou-se que, entre os alunos do 
curso de Medicina, 20 (66,6%) relataram apresentar dor lombar 
e 10 (33,3%) relataram não apresentar dor lombar, enquanto, 
entre os alunos de Nutrição, 14 (46,6%) relataram apresentar dor 
lombar e 16 (53,3%) relataram não apresentar dor lombar. Embora 
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tenha sido encontrado maior relato de dor entre os alunos que 
permanecem maior tempo na posição sentada, não foi observada 
significância estatística. Estudos recentes mostram a dor lombar 
entre as maiores causas de afastamento das atividades laborais, 
constituindo um problema de saúde pública. Essa dor mantém 
ampla relação com causas externas como a posição sentada, na 
qual a região lombossacra sofre maior pressão do músculo psoas, 
sobrecarregando principalmente os discos vertebrais lombares. 
Embora sem diferenças estatisticamente significativas, o grupo 
do curso de Medicina apresentou maior número de afetados, 
provavelmente pela maior carga horária na posição sentada. Nesse 
sentido, são necessárias ações que atenuem o problema, como 
identificar e tratar fatores patológicos pré-existentes, adequar 
assentos e orientar os alunos quanto à necessidade de um profissio-
nal que os auxilie no fortalecimento da musculatura dessa região, 
preparando-os para suportar sua rotina acadêmica. A prevalência 
de dor lombar em estudantes universitários que executam suas 
atividades laborais sentados em período inferior a 4 horas/dia foi 
menor que naqueles que as executam em período superior a 6 
horas/dia, porém sem significância estatística.
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728 – Manejo de dor oncológica em paciente 
com câncer pancreático terminal
Autores: *Victoria Zanuto Bianchi, Claudia Marquez Simões, Cláudia Pa-
nossian Cohen, Roberta Cristina Risso, Karen Santos Braghiroli, Paolla da 
Glória Campelo Cavalcante

Instituição: Hospital Alemão Oswaldo Cruz

INTRODUÇÃO: Pacientes graves e em fase terminal podem experi-
mentar sintomas diversos de difícil tratamento, mas não podemos 
nos esquecer de que estão passando por um processo muito maior 
que as dores físicas que muitas vezes são externadas e passíveis 
de tratamento. O tratamento deve ser global e multidisciplinar, 
tratando o quadro de dor total com sensibilidade e delicadeza, 
visando assegurar conforto ao paciente e à família. RELATO DO 
CASO: Homem, 51 anos, foi diagnosticado, em 2017, com adeno-
carcinoma de pâncreas avançado, irressecável, envolvendo o tronco 
celíaco sem resposta à quimioterapia, com evidência de implantes 
peritoneais em laparoscopia feita para retirada de extensa massa 
tumoral. Foi internado em março de 2019 por dor oncológica, 
recebeu alta no mesmo mês com patch de fentanila 25 mcg/h, 
mas retornou no mês seguinte após escapes de dor intensa. Foi 
percebida colocação incorreta do patch, e a equipe decidiu inter-
nar para melhor manejo analgésico. O paciente manteve quadro 
associado com o fim do dia, além de aumento de constipação. 
O quadro foi abordado como síndrome do crepúsculo, sendo 
associadas as medicações para dor (morfina, patch de fentanila, 
pregabalina) às para ansiedade (p. ex., clorpromazina). Diante do 
insucesso, foi proposto e feito no paciente bloqueio neurolítico 
de plexos celíaco/esplâncnicos e hipogástrico superior com fenol 
glicerinado 7,5% 2,5 mL bilateral e contraste lopamidol para con-
firmação de agulha sob escopia, peridural caudal com 1 mL de 
ropivacaína 0,3% e metilprednisolona 80 mg. O paciente melhorou 
da dor intensa, mantendo dor moderada em região torácica baixa 
e intercostal e constipação; pediu alta para casa, e a solitação foi 
aceita. Retornou em 5 dias, após idas ao pronto-socorro de outro 
serviço por escapes de dor e ascite de grande monta, drenando 
4,5 L de líquido ascético. Foi internado e submetido a bloqueio 
peridural com cateter, permanecendo com PCA de ropivacaína + 
fentanila contínua (2 mL/h) e bólus (4 mL). Neste momento, houve 

conversa com a família sobre paliação, seguida de conversa com 
o paciente sobre seu prognóstico real. Após conversa franca, o 
paciente apresentou compreensão e tranquilidade, fim de escapes 
importantes de dor, colaboração significativa com o tratamento 
e a equipe. Faleceu 8 dias depois, acompanhado da família no 
hospital, sem medidas intervencionistas. DISCUSSÃO: Diante do 
manejo clínico, tratamentos farmacológicos e psicológicos, apoio 
espiritual à família e ao paciente, acreditamos estar diante de um 
caso de dor total, conceito ainda desconhecido por profissionais 
que lidam com patologias potencialmente terminais e poucos 
espaços de abordagem especializada no País.
Referência
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783 – Influência do uso crônico de dipirona 
na variação da contagem de eritrócitos, 
leucócitos e plaquetas em pacientes com  
dor crônica
Autores: *Lia Alves Martins Mota Lustosa, Felipe Chiodini Machado, Luisa 
Oliveira de Paiva, Gilson Carone Neto, Hazem Adel Ashmawi

Instituição: Universidade de São Paulo

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A dipirona é um fármaco analgésico 
não opioide usado em diversos países e proscrito em outros. 
A principal controvérsia sobre o uso da dipirona atualmente é 
relacionada ao seu potencial de causar alterações no sistema 
hematopoiético, incluindo leucopenia, anemia e agranulocitose. 
Essas alterações advêm de estudos muito antigos, e há poucos 
dados quanto ao seu uso por períodos prolongados. Este estudo 
visou avaliar a influência do uso crônico da dipirona na variação de 
contagem de eritrócitos, leucócitos e plaquetas em pacientes com 
dor crônica de diversas etiologias. MÉTODO: Trata-se de um estudo 
de coorte retrospectivo, de natureza quantitativa, realizado em 
hospital universitário quaternário na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo. Foram analisados os prontuários eletrônicos de todos 
os pacientes atendidos no ambulatório de dor no período de 2012 
a 2019. As variáveis analisadas foram dados antropométricos e 
variação nos valores de hemograma antes e após o uso contínuo 
da dipirona. Os critérios de inclusão foram pacientes atendidos 
no ambulatório da dor nesse período que fizeram uso de dipirona 
por no mínimo 6 meses. Foram excluídos pacientes com dados 
incompletos no prontuário. RESULTADO: A população do estudo 
foi de 1.729 pacientes. A amostra de pacientes que usaram dipi-
rona contínua por no mínimo 6 meses foi 988. Foram excluídos 
111 pacientes, e analisados 707 pacientes. A média de idade dos 
pacientes foi de 59 anos (19-102 anos), em sua maioria brancos 
(76,2%) e mulheres (65,2%). O tempo médio de uso da dipirona 
foi de 75,04 meses, com máximo de 187 meses e mínimo de 6 
meses. A quantidade média de uso da dipirona foi de 3,95 g/dia, 
sendo máximo de 8 g e mínimo de 1 g. A média de hemoglobina 
prévia ao uso de dipirona foi de 12,9 g/dL (DP = 2,01); eritrócitos, 
4,46 mil/mm3 (DP = 0,46); leucócitos, 7,27 mil/mm3 (DP = 2,62); e 
plaquetas, 267,49 mil/mm3 (DP = 90,89). Os valores das médias 
após uso de dipirona foram hemoglobina 13,2 g/dL (DP = 1,80); 
eritrócitos, 4,52 mil/mm3 (DP = 0,63); leucócitos, 7,38 mil/mm3 (DP 
= 2,26); e plaquetas, 263 mil/mm3 (DP = 91,54). Os aumentos no 
nível de hemoglobina e no número de eritrócitos antes e após o 
uso de dipirona foram significativos (p < 0,05). Não foi observada di-
ferença estatística no número de leucócitos ou de plaquetas antes 
e após uso da dipirona. CONCLUSÃO: Apesar de haver estudos na 
literatura com casos de uso da dipirona alterando negativamente 
as séries vermelha e branca, nosso estudo não observou esse 
fato, mesmo em pacientes fazendo uso prolongado da dipirona. 
A contagem de leucócitos não apresentou alteração significativa.
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899 – Alcoolização do plexo celíaco em 
paciente oncológico paliativo com dor  
crônica refratária
Autores: *Letícia Maria Santiago de Moura, Herberth Duarte Cavalcante, 
Danielle Maia Holanda Dumaresq, Manoel Claudio Azevedo Patrocinio, 
Fernando Santiago Lima Verde, Glauco Kleming Florêncio da Cunha

Instituição: Instituto Dr. José Frota

INTRODUÇÃO: A dor oncológica é de grande prevalência e mul-
tifatorial. Por ser de difícil manejo, requer intervenção multi-
profissional e analgesia multimodal. Em alguns casos, a terapia 
farmacológica não é mais suficiente para amenizar a dor desses 
pacientes. A neurólise do plexo celíaco é uma modalidade tera-
pêutica intervencionista que pode ser útil nesse controle álgico 
refratário, oferecendo melhora da qualidade de vida e da resposta 
terapêutica. RELATO DE CASO: Homem, 47 anos, em acompanha-
mento clínico para pancreatite crônica, em uso de altas doses 
de morfina oral para controle da dor abdominal. Evoluiu com 
doença óssea metastática avançada (implantes na coluna tora-
colombar, bacia e sacro), tendo como provável sítio primário o 
pâncreas. O paciente, sem prognóstico terapêutico, passou a ser 
acompanhado por uma equipe multiprofissional: serviço de dor, 
cuidados paliativos e psicologia. Também apresentou fratura de 
colo do fêmur após queda de altura. As dores se intensificaram, 
tornando-se refratárias ao tratamento farmacológico multimodal 
com analgésicos. Optou-se por medidas intervencionistas na 
tentativa de oferecer conforto ao paciente. Realizou-se PENG 
BLOCK guiado por US com passagem de cateter (analgesia da 
fratura do colo do fêmur). Foi submetido à neurólise de plexo 
celíaco guiada por intensificador de imagem, sob sedação e 
anestesia local. Após o posicionamento periaórtico da agulha, 
certificado pela injeção de contraste, 20 mL de álcool absoluto 
estéril foram administrados. Houve alívio do quadro álgico de 
imediato, sem nenhuma intercorrência associada ao procedi-
mento. DISCUSSÃO: O bloqueio do plexo celíaco é um método 
seguro e eficaz para o alívio da dor abdominal alta em oncologia. 
Resulta da ablação permanente com álcool ou fenol que visa à 
interrupção da transmissão das vias sensitivas formadas por fibras 
aferentes dos nervos esplâncnicos torácicos e lombares, nervo 
vago e nervos frênicos, podendo ser realizado por via posterior 
guiado por fluoroscopia (radioscopia). Terapias de intervenção 
são medidas indispensáveis para alívio da dor em pacientes 
oncológicos que sofrem de dor refratária a outras modalidades 
e devem ser sempre consideradas. O procedimento deve ser 
realizado no centro cirúrgico e com acompanhamento na sala 
de recuperação, pois há a possibilidade de complicações, como 
intoxicação alcoólica aguda, hipotensão severa e complicações 
neurológicas, mas não ocorreu no caso relatado.
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1028 – Avaliação do efeito dos 
gabapentinoides no controle da dor pós-
operatória em pacientes submetidos à 
cirurgia de cabeça e pescoço na fundação 
centro de controle de oncologia do Estado  
do Amazonas
Autores: João Pedro Gonçalves Figueira, Hugo Arão Costa Brasil Filho, *José 
Eduardo Martins Adorno, Mewryane Câmara Brandão Ramos, Ivandete 
Coelho Pereira, Mirlane Guimarães de Melo Cardoso
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Amazonas/CET do Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas, Manaus, 
AM, Brasil

INTRODUÇÃO: A analgesia multimodal ou balanceada envolve a 
utilização de fármacos adjuvantes e analgésicos não opioides que 
atuam em diferentes sítios, promovendo alívio da dor pós-opera-
tória e menor consumo de opioides. O uso dos gabapentinoides 
na dor crônica neuropática é bem estabelecido. Porém, a pers-
pectiva de uso para otimizar o controle da dor pós-operatória 
vem crescendo e cria uma nova possibilidade de tratamento na 
analgesia multimodal. Apesar de resultados benéficos, ainda não 
está clara a dose ideal e o momento de administração periopera-
tória dos gabapentinoides capaz de fornecer esses efeitos, visto 
que a metodologia dos estudos difere. OBJETIVO: Este projeto se 
propôs a fornecer resultados que complementem as publicações 
vigentes sobre a ação e a segurança dessa medicação na dor 
pós-operatória em pacientes oncológicos, os quais ainda não 
foram avaliados por outros autores. Para isso, foi realizado um 
estudo prospectivo, duplo-cego, randomizado e comparativo entre 
gabapentina e pregabalina como medicações pré-anestésicas no 
controle da dor pós-operatória em pacientes com programação 
cirúrgica pelo serviço de cabeça e pescoço da Fundação Centro 
de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. As duas me-
dicações foram envelopadas e denominadas A (pregabalina) ou 
B (gabapentina), e só foram reveladas as correspondências entre 
as letras e as medicações ao fim da pesquisa, a fim de evitar vie-
ses. RESULTADO: Dos 40 pacientes participantes da pesquisa, 20 
ingeriram o medicamento A e 20 ingeriram o medicamento B.  
A partir do teste t de Student, verificou-se uma diferença estatis-
ticamente significativa no valor P bicaudal da EVA de dor após 
12 horas de cirurgia entre o grupo A e grupo B, sendo menor a 
necessidade de analgésicos no grupo B. Mas não houve diferenças 
significativas em relação à EVA na SRPA e após 24 horas de cirurgia.

1094 – Polineuropatia periférica tardia 
induzida por organofosforados
Autores: Kaolan Morais Pereira, Carlos Marcelo de Barros, Tainá Melo 
Vieira Motta, Mariana Oliveira Ferreira, Sara Reis de Paula, *Isabela Mello 
Vieira Motta

Instituição: Santa Casa de Alfenas

INTRODUÇÃO: Os organofosforados (OF) possuem três efeitos 
tóxicos: intoxicação aguda, com síndrome colinérgica por inibição 
da colinesterase; síndrome intermediária, com insuficiência respira-
tória por paralisia dos músculos respiratórios; polineuropatia tardia 
induzida por organofosforados (OPIDP, do inglês organophospha-
te-induced delayed polyneuropathy), com degeneração dos axônios 
longos centrais e periféricos e sintomas como formigamento e 
parestesia, podendo evoluir para ataxia e paralisia dos membros. 
RELATO DE CASO: Paciente S.M., homem, 52 anos, trabalhador rural, 
dor bilateral mal-localizada nos membros inferiores ao longo de 20 
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anos, forte, incapacitante, em queimação, entre 9 e 10 na EVA de 
dor, sem alívio com analgésicos. Exposição crônica a OF há 20 anos 
associada a um episódio de intoxicação aguda com internação para 
suporte clínico. Ao exame físico, apresentou hiperalgesia, alodínia 
tátil e hiperpatia. Exames bioquímicos e de imagem sem alterações. 
Eletroneuromiografiaevidenciou polineuropatia inespecífica. Ini-
ciou-se pregabalina até atingir 300 mg/dia, duloxetina 60 mg/dia, 
tramadol de liberação prolongada 200 a 400 mg/dia e lidocaína 
emplasto a 5% em pontos de maior dor, com melhora de 50% do 
quadro álgico por 120 dias até o retorno dos sintomas. Optou-se, 
então, pelo bloqueio do gânglio da raiz dorsal (GRD) lombar com 
ropivacaína 0,25% e metilprednisolona 40 mg. O paciente evoluiu 
sem dor por 3 meses com recidiva álgica em 30% do inicial. O quadro 
foi novamente manejado com as medicações já citadas, no entanto 
retornou após 3 meses. Optou-se, então, pelo bloqueio simpático 
lombar com esquema quádruplo (ropivacaína, clonidina, morfina 
e depomedrol). O paciente evoluiu com melhora significativa do 
quadro doloroso, novamente passível de manejo somente com 
medicações orais nas doses antes citadas e pregabalina 150 mg/dia. 
DISCUSSÃO: Diferentemente das neuropatias autoimunes e meta-
bólicas, a OPIDP é um diagnóstico de exclusão. O tratamento pode 
ser realizado com fármacos que atuam no processo de sensibilização 
central, como pregabalina, duloxetina e tramadol. O tratamento 
intervencionista com bloqueio do GRD mostra-se eficiente por 
impedir a transmissão do impulso nociceptivo da periferia para o 
SNC. A metilprednisolona foi mostrada por diversos estudos como 
terapêutica no desenvolvimento da OPIDP. O bloqueio simpático 
impede que as fibras aferentes levem o estímulo doloroso por meio 
dos ramos comunicantes brancos para o corno dorsal da medula. 
Sendo assim, as técnicas que foram utilizadas, como evidenciado 
na literatura, tiveram comprovada atuação no quadro doloroso do 
paciente em questão.
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1098 – Tratamento intervencionista para 
lombalgia: bloqueio facetário, foraminal  
e sacral
Autores: Kaolan Morais Pereira, Carlos Marcelo de Barros, Tainá Melo 
Vieira Motta, Mariana Oliveira Ferreira, Isabela Costa Silva, *Isabela Mello 
Vieira Motta

Instituição: Santa Casa de Alfenas

INTRODUÇÃO: Atualmente, muitas técnicas minimamente inva-
sivas, como é o caso dos bloqueios facetários e foraminais, vêm 
ganhando espaço e demonstrando ser efetivas no tratamento da 
lombalgia, tendo como causa a articulação facetária em até 45% 
dos casos.1 Em 2014, as intervenções facetárias, foraminais e sa-
crais foram o segundo procedimento mais comumente realizado.2  
O tratamento proposto de bloqueio facetário é efetivo, de fácil 
realização e seguro, podendo ser útil no tratamento da dor lombar 
crônica quando indicado em casos devidamente diagnosticados.1 
RELATO DE CASO: Em um hospital no sul de Minas Gerais, foram 
analisados 16 casos de pacientes com dor de características radi-
culares e facetárias associadas, devido a quadros degenerativos 
na coluna lombossacra, sendo submetidos a bloqueios foraminais 
e facetários no período de 2017 a 2018. A faixa etária variou de 
31 a 80 anos, com média de 52 anos, sendo a maioria mulheres 
(75%). Foi utilizada a escala visual-numérica (EVN) para avaliar a 
intensidade da dor no pré e pós-procedimento intervencionista, 
com média de 7,83 e 0,3, respectivamente. Os locais dos bloqueios 
variaram entre L1 e S1. A realização do procedimento iniciava-se 

com o paciente em decúbito ventral, sob anestesia local e leve 
sedação. O local estava sob técnica asséptica rigorosa, e os campos 
estéreis estavam posicionados corretamente. Foram marcados 
com radioscopia os corpos vertebrais que seriam puncionados, 
com bloqueio facetário ou foraminal. Após o posicionamento 
confirmado, foram injetados contraste não iônico e posterior, 
infusão de medicamentos (corticoide não particulado por via 
foraminal e particulado por bloqueios facetários). O curativo foi 
feito com emplastro de lidocaína 5%. Todos os procedimentos 
foram realizados sem intercorrências. DISCUSSÃO: Os bloqueios 
facetários e foraminais trouxeram alívio significativo da dor ana-
lisada pela EVN, reduzindo ou suspendendo os opioides de uso 
contínuo e acarretando melhor qualidade de vida. Além disso, 
ajudaram a identificar o local exato responsável pela dor, sendo 
importantes para o direcionamento de novos bloqueios ou outros 
procedimentos intervencionistas, como a radiofrequência, se 
estes forem necessários.
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1104 – Bomba de infusão intratecal  
de fármacos em pacientes oncológicos:  
uma opção de melhora do quadro doloroso  
e da qualidade de vida
Autores: *Kaolan Morais Pereira, Carlos Marcelo de Barros, Tainá Melo 
Vieira Motta, Mariana Oliveira Ferreira, Sara Reis de Paula, Isabela Mello 
Vieira Motta

Instituição: Santa Casa de Alfenas

INTRODUÇÃO: A dor oncológica é prevalente e de difícil manejo. 
Isso se dá pois apresenta diferentes mecanismos, podendo provo-
car manifestações somáticas, viscerais e neuropáticas. Além disso, 
pode ser causada por procedimentos diagnósticos e terapêuti-
cos da oncologia, como biópsias e quimioterapia/radioterapia. 
Quando o tratamento farmacológico não é eficaz, as práticas 
intervencionistas auxiliam no manejo da dor, como é o caso da 
bomba de infusão intratecal de fármacos. Essa abordagem permite 
que a medicação seja diretamente infundida no corno posterior 
da medula, local com maior concentração de receptores álgicos, 
sem passar pelos sistemas circulatórios, garantindo, assim, uma 
analgesia mais efetiva. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Foram analisados 
8 casos: 7 estão em seguimento na Santa Casa de Alfenas e 1 
foi a óbito. As neoplasias presentes eram de pulmão, de cólon, 
de bexiga, de testículo, mieloma múltiplo e sarcoma de tecidos 
moles. Em 7 pacientes, foram realizados, além do tratamento 
medicamentoso, outros bloqueios terapêuticos conforme o qua-
dro doloroso, como bloqueio sacral, simpático lombar, do GRD 
e neurólise de hipogástrico, gânglio ímpar e simpatectomia. Em 
todos os casos, não houve melhora significativa com a interven-
ção, optando-se, então, pela bomba intratecal. No sarcoma de 
tecidos moles, devido aos múltiplos focos em diferentes locais, 
a bomba foi a primeira opção de tratamento. Todos os pacientes 
afirmaram ter melhora de no mínimo 60%, sendo que em 4 deles 
esse valor foi de 100%. Nos casos em que a dor não desapareceu 
com a bomba, o manejo foi feito com o tratamento medicamen-
toso adjuvante, agora em doses menores. DISCUSSÃO: Estudos 
afirmam que 50 a 100% dos pacientes oncológicos sentirão dor 
em algum momento da trajetória do câncer. A implantação da 
bomba leva a uma equianalgesia com a via oral na porporção 
de 1/300, permitindo menos efeitos adversos, como sedação, 
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náuseas e constipação. Ela, no entanto, somente está indicada 
para pacientes com expectativa de vida maior que 3 meses e 
que tenham sido submetidos a bloqueio-teste favorável com 
morfina. Sendo assim, verificamos que a bomba é uma opção de 
tratamento muito eficaz no manejo da dor oncológica, pois, além 
de permitir maior qualidade de vida, não necessita de punções 
diárias e pode permanecer no paciente por um maior intervalo 
de tempo, quando comparada a outras técnicas invasivas como 
o cateter totalmente implantável.
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1123 – Rizotomia percutânea por 
radiofrequência para tratamento  
de neuralgia do trigêmeo
Autores: *Kaolan Morais Pereira, Carlos Marcelo de Barros, Tainá Melo 
Vieira Motta, Mariana Oliveira Ferreira, Sara Reis de Paula,  Isabela Mello 
Vieira Motta

Instituição: Santa Casa de Alfenas

INTRODUÇÃO: A neuralgia do trigêmeo é uma das síndromes do-
lorosas mais graves no âmbito da medicina, já tendo sido relatada 
como causa de suicídio. O nervo trigêmeo, quinto par craniano, é 
responsável pela sensibilidade da face, sendo dividido em três ramos: 
oftálmico, maxilar e mandibular. Os ramos V2 e V3 são mais comu-
mente associados à doença, sendo a dor de origem neuropática 
caracterizada como aguda e elétrica, lancinante e, na maioria das 
vezes, unilateral. A fisiopatologia da neuralgia do trigêmeo ainda é 
controversa. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, x anos, 
com quadro de dor em hemiface esquerda, localizada em região de 
ouvido com irradiação até topografia de lábio inferior, de início há 7 
anos. Refere dor de intensidade 10/10, em choque, que piora com 
mastigação e movimentação, com pouco alívio com medicamentos. 
Uso prévio de diversas medicações, inclusive carbamazepina e 
oxcarbazepina, com pouca melhora. Foi submetido previamente a 
cinco extrações dentárias e cirurgia em mandíbula por suspeita de 
dor odontológica, com piora da dor após o último procedimento. 
Após diagnóstico de neuralgia do trigêmeo em ramo mandibular, 
o paciente foi submetido à rizotomia percutânea do ramo V3 do 
nervo, guiada por radioscopia. Procedimento sem intercorrências, 
paciente com melhora parcial da dor, com melhora completa de 
dor periauricular, mas mantendo dor localizada pontualmente 
em ramo mandibular. Após bloqueio-teste, foi feito o diagnóstico 
de recidiva de dor em ramo alveolar inferior. Foi feita neurólise do 
ramo com uso de fenol 8%, com melhora parcial da dor. O paciente 
recebeu alta com melhora do quadro, e manteve uso de medica-
ção ajustada para controle: oxcarbazepina 900 mg/dia, fenitoína  
300 mg/dia e amitriptilina 25 mg/dia. Houve melhora completa da 
dor no seguimento. DISCUSSÃO: A neuralgia do trigêmeo é a forma 
de dor facial mais conhecida e mais grave. Sua incidência é comum 
entre as patologias neurológicas, afetando cerca de 4,5 a cada  
100 mil pessoas, com predomínio na sexta ou sétima décadas de 
vida, mais prevalente em mulheres. O tratamento pode ser clínico 
ou cirúrgico, sendo o tratamento clínico a primeira escolha. Nesse 
caso, foi indicado o tratamento cirúrgico após falha de tratamento 
clínico com rizotomia percutânea por radiofrequência. O proce-
dimento apresenta melhora de até 97% nos casos iniciais e 58% 
em 5 anos. O paciente apresentou melhora, porém a recidiva foi 
associada a uma provável lesão periférica do nervo alveolar inferior, 

configurando um quadro de dupla origem da dor, com melhora 
após neurólise do nervo e otimização clínica.
Referências
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1139 – Dor aguda pós-operatória avaliada 
na sala de recuperação pós-anestésica de um 
hospital universitário: estudo observacional
Autores: Fabiana Aparecida Penachi Bosco Ferreira, *Luisa de Oliveira 
Paiva, Eloa de Andrade Ferreira, Emerson Moura rodrigues, Gil Batista 
Gonçalves, Luciana Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa

Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG), GO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Cirurgias causam dor aguda pós-ope-
ratória (DAPO), e o tratamento deve ser efetivo para diminuir 
o sofrimento e auxiliar na reabilitação do paciente, evitando 
complicações.1 O controle da dor é direito do paciente, segun-
do a Declaração de Montreal. O panorama da DAPO, segundo 
a American Society of Anesthesiologists, revela incidência de 
78,2% de dor nas primeiras 24 horas, sendo que a dor intensa 
pode atingir 27,1%, sendo DAPO a segunda causa de dor crônica.2 
O efetivo tratamento inicia na avaliação pré-anestésica, com a 
identificação do paciente de risco para dor de forte intensidade 
e/ou de difícil controle pós-operatória e com o planejamento do 
tratamento da dor pós-operatória de acordo com o procedimento 
e com características individuais dos pacientes. Considerando a 
dor aguda como de duração limitada, com correlação causal e 
temporal com a incisão, anestesia e analgesia pós-operatória, o 
objetivo deste estudo foi avaliar a incidência e a intensidade da 
DAPO após o despertar da anestesia, bem como seu controle até 
o momento da alta da SRPA, um desfecho secundário é avaliar a 
qualidade do serviço de anestesia de um hospital universitário. 
MÉTODO: Após aprovação do comitê de ética em pesquisa, fo-
ram selecionados pacientes maiores de 18 anos, submetidos a 
cirurgias no hospital das clínicas sob anestesia geral associada 
ou não a bloqueios no neuroeixo, regionais, periféricos ou in-
filtração da ferida cirúrgica, que foram submetidos à avaliação 
pré-anestésica. Foram excluídos os pacientes encaminhados à UTI, 
ou que se recusaram a participar do estudo ou a assinar o TCLE.  
A dor dos pacientes foi avaliada por meio da EVA. Os dados foram 
avaliados por estatística descritiva. RESULTADO: Foram avaliados 
75 pacientes; 1 paciente não foi avaliado na SRPA, no período de 
janeiro a abril de 2019, sendo que 63,51% foram submetidos à 
cirurgia de médio porte, 25,67%, à cirurgia de pequeno porte e 
10,8%, à cirurgia de grande porte. No momento da admissão na 
SRPA, 41,33% relataram dor, sendo a média da intensidade 4,8, 
e 43,3% tiveram dor maior ou igual a 5. No momento da alta da 
SRPA, 20% dos pacientes apresentaram dor maior ou igual a 5, e 
o tempo médio de permanência na sala de recuperação foi de 1 
hora e 40 minutos. Entre os pacientes que receberam analgésicos 
antes da admissão na SRPA, somente 16% apresentaram dor. 
CONCLUSÃO: Houve alta incidência de dor moderada na SRPA, 
e pacientes receberam alta da SRPA com dor moderada. Ainda 
há controle insuficiente da DAPO em um hospital universitário.
Referências
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1140 – Dor crônica pós-exenteração  
de órbita: importância da modulação local  
com bloqueios periféricos de face
Autores: *Camila Carvalho Gonçalves, Mirlane Guimarães de Melo Cardoso, 
Wagner de Paula Rogério, Ivandete Coelho Pereira, Neuzimar de Souza Freire 
Silva, Mozer da Silva Campos

Instituição: CET Integrado do Instituto de Anestesiologia do Amazonas. 
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

INTRODUÇÃO: A exenteração da órbita é uma cirurgia extensa, em 
que, em casos de neoplasias, há necessidade de procedimento mais 
radical, com remoção de seios paranasais e estruturas intracranianas, 
podendo estar associado à dor facial crônica. A analgesia obtida pe-
los bloqueios dos nervos periféricos é relativamente eficaz quando 
as dores são localizadas, com diminuição da dose de analgésicos 
sistêmicos e, consequentemente, dos efeitos adversos, que com-
prometem a adesão à terapia analgésica. Entretanto, podem ocorrer 
falhas em regiões que recebem inervação múltipla, principalmente 
em abordagem única. Neste relato, demonstramos o manejo de 
dor crônica craniofacial por carcinoma espinocelular de conjuntiva 
e pálpebra, encaminhado ao Ambulatório de Dor (AD) da FCECON. 
RELATO DE CASO: Homem, 44 anos, 70 kg, trabalhador rural domi-
ciliado no município de Manacapuru, 99 km distante de Manaus, no 
Estado do Amazonas, encaminhado para o AD com antecedentes de 
exenteração do globo ocular direito, radioterapia e quimioterapia por 
carcinoma espinocelular de conjuntiva e pálpebra no fim de 2018. 
Apresenta dor em hemiface direita, moderada (EVA 5), latejante, 
com sensação de dormência, formigamento e fisgada, com prejuízo 
do sono, pois é mais intensa à noite. No seguimento por imagem, 
apresentou lesão recidivada que se estendia para a base do crânio 
e o lobo frontal do cérebro, sem possibilidade de ressecção. Em uso 
de tramadol 50 mg de 12/12 horas e amitriptilina 25 mg de forma 
irregular, associado a sonolência e tonturas. Foram propostas e aceitas 
pelo paciente a suspensão do opioide e a realização de uma sequ-
ência de cinco bloqueios do nervo maxilar, supraorbitário e troclear 
após exame de sensibilidade (hiperalgesia) com lidocaína 2% sem 
vasoconstritor ou bupivacaína 0,5%, com intervalo de 3 a 4 dias.  
A cada consulta, o paciente relatava ausência de dor em torno de 9 
a 12 horas após o bloqueio e retorno da dor, menos intensa (EVA 4) 
e associada à diminuição da área de hiperalgesia. Na quarta e quinta 
sessões, foi realizado somente o bloqueio de nervo supraorbitário, 
pois a hiperalgesia foi restrita a essa topografia. Atualmente, man-
tém-se em acompanhamento no AD com analgesia mantida em uso 
somente de amitriptilina 25 mg à noite, não sendo necessário uso de 
opioides. DISCUSSÃO: Exenteração de órbita secundária a neoplasias, 
não raramente evolui com dor facial, geralmente constante e com 
características diferentes das neuralgias essenciais, acompanhada 
de anormalidades sensitivo-motoras, que apresentam topografia 
definida. Portanto, a modulação local por meio de bloqueios peri-
féricos é eficaz como no caso relatado.
Referências

Costa PC. Bloqueio do nervo maxilar. In: Cangiani LM, Nakashima ER, Gonçalves TA, et al. 
Atlas de técnicas de bloqueios regionais da SBA. 3. ed. Rio de Janeiro: SBA; 2013. p. 71-6.

Sato LH, Marques ME, Schelline AS, Carcinoma espinocelular de conjuntiva com 
evolução para exenteração: relato de caso. Arq Bras Oftalmol. 2012;75(1):61-3.

1144 – Síndrome de burnout em profissionais 
de cuidados paliativos e terapia intensiva em 
serviço de referência da Amazônia Ocidental
Autores: Almir Alves Pimentel Júnior, Emily Santos Montarroyos, Ivandete 
Coelho Pereira, Mewryane Câmara Brandão Ramos, *José Eduardo Martins 
Adorno, Mirlane Guimarães de Melo Cardoso

Instituição: Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do 
Amazonas/CET do Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas, Manaus, 
AM, Brasil

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Profissionais de cuidados paliativos 
(PCP) e de terapia intensiva (TI) estão constantemente expostos 
à finitude da vida e a sofrimentos, o que pode resultar na doença 
ocupacional conhecida como síndrome de burnout (SB), que, se-
gundo Christina Maslach, “[...] é uma erosão da alma causada pela 
deterioração dos valores, dignidade, espírito e vontade de alguém”. Assim 
sendo, este estudo teve por objetivos caracterizar, descrever os 
níveis e os fatores desencadeantes da SB em PCP e TI em serviço 
de referência da Amazônia Ocidental. MÉTODO: Após aprovação 
do CEP, foi realizado estudo de abordagem quali-quantitatativa, 
descritivo com delineamento transversal, aleatório simples, com 
a participação de 20 profissionais de cuidados paliativos e 30 de 
terapia intensiva (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social, 
fisioterapeuta e técnicos de enfermagem), que, após assinatura de 
TCLE, foram submetidos ao inventário de Maslach (MBI, do inglês 
Maslach Burnout Inventory), projetado e com validação transcultural 
para o Brasil para avaliar SB em profissionais da área de saúde 
e, ainda, a um questionário sociodemográfico e um questioná-
rio psicossocial – este para avaliar questões de caráter bioético.  
A descrição dos níveis da SB ocorreu a partir das medidas des-
critivas (média, DP, mínimo, mediana e máximo) e os fatores de-
sencadeantes e as relações foram encontradas pela Anova de 
Kruskal-Wallis. RESULTADO: Setenta por cento (n = 50) eram do 
sexo feminino, faixa etária predominante de 29 a 39 anos (38%) 
e, a maioria, solteiros (40%), apresentando os seguintes valores 
médios das dimensões de burnout – 12,4%, exaustão emocional; 
20,6%, descrença; e 18,6%, eficácia profissional. Os fatores desenca-
deantes observados foram: sexo – nível mais alto no sexo feminino 
(p = 0,043) e interferiu nos valores da exaustão emocional; pensar 
em desistir do trabalho – interferiu significativamente nos valores 
da exaustão emocional (p = 0,016); cansaço ou fadiga – esteve 
significativamente relacionado à exaustão emocional (p = 0,023); 
dificuldade para dormir – interferiu significativamente na dimensão 
da eficácia profissional (p = 0,014); e questão bioética – interferiu 
significativamente na dimensão da eficácia profissional dos profis-
sionais (p = 0,016). CONCLUSÃO: Este estudo permitiu caracterizar 
a SB com suas respectivas dimensões em profissionais de cuidados 
paliativos e terapia intensiva, cujos fatores de desencadeamento 
foram variáveis sociodemográficas, profissionais, psicossociais e 
bioéticas, gerando conhecimento com o qual se podem conceber 
programas de prevenção, intervenção e melhoria na qualidade 
de vida desses profissionais.
Referência
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ECOCARDIOGRAFIA

458 – Ecocardiografia transtorácica  
em instabilidade hemodinâmica grave
Autores: *Fernanda Sousa Machado Borges, Dário Humberto de Paiva, 
Gustavo Siqueira Elmiro, Stanlley de Oliveira Loyola, Thiago Nunes Meireles 
de M.Fernandes, Filipe Maia Araújo

Instituição: Clínica de anestesia – Goiânia

INTRODUÇÃO: As últimas diretrizes para ecocardiografia transeso-
fágica (ETE) perioperatória a recomendam para todos os pacientes 
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submetidos a cirurgia cardíaca com o coração aberto e procedi-
mentos vasculares de aorta torácica, bem como para aqueles com 
instabilidade hemodinâmica inexplicável. O exame básico é signifi-
cativamente mais rápido do que o exame abrangente e identificará 
a maioria das complicações patológicas cardíacas perioperatória e 
pós-operatória prejudiciais à vida. A ecocardiogradia transtorácica 
(ETT) se tornará o estetoscópio do futuro, pois é um método não 
invasivo que pode fornecer a maior parte da informação indicada 
pelo ETE. RELATO DE CASO: 73 anos, masculino, peso 72 kg, exames 
laboratoriais normais, comorbidade prévia: hipertensão arterial 
sistêmica. Cirurgia proposta: revascularização miocárdica (MAE-DA, 
PVS-1º ME-2º ME, PVS-Dg). Cirurgia sem intercorrências, CEC 84 
minutos e clampeamento de aorta 54 minutos, paciente extubado 
em sala operatória e encaminhado para a UTI estável hemodinami-
camente em uso de dobutamina (7,5 mcg/kg/min). Após 6 horas, 
paciente evoluiu com rebaixamento de nível de consciência, choque 
e sangramento de 400 mL pelo dreno mediastinal. Foi feita uma 
reanimação inicial com 1.000 mL de Ringer lactato com melhora do 
nível de consciência. Após 15 minutos, houve piora do quadro, sendo 
iniciado vasopressor (noradrenalina 0,1 mcg/kg/min) e feito mais 
500 mL de Ringer lactato, sem melhora do quadro. Nesse momento, 
o dreno estava com 800 mL de sangue. Foi realizada intubação 
orotraqueal devido ao rebaixamento do nível de consciência; logo 
em seguida, realizado exame de ETT com diagnóstico de derrame 
pericárdico. A  equipe de cirurgia cardiovascular foi comunicada  
e realizou-se esternotomia de emergência na UTI com achado de 
extrusão de clipe em ramo de enxerto de safena, sangramento con-
trolado e infusão de 5 CH, 5 PFC e 1 aférese de plaquetas. Paciente 
evoluiu com estabilidade hemodinâmica, melhora do quadro e 
alta hospitalar após 12 dias. DISCUSSÃO: As alterações fisiológicas 
produzidas pelo tamponamento cardíaco ocorrem quando uma 
efusão pericárdica faz as pressões das câmaras cardíacas se tornarem 
maiores do que as pressões de enchimento, resultado no colapso 
das câmaras e rápida deterioração do débito cardíaco. O diagnóstico 
precoce é fundamental para a sobrevivência do paciente e a ETT e 
útil em casos de instabilidade hemodinâmica grave onde o paciente 
necessita ser submetido a uma avaliação confiável e emergencial. 
Cortes transversais básicos de ETT podem fornecer a maior parte 
da informação indicada pela ETE, estendendo, assim, os benefícios 
da ECO a um número maior de pacientes cirúrgicos e de cuidados 
intensivos. Nesse caso, a ETT relevou uma informação diagnóstica 
decisiva e permitiu o tratamento precoce e efetivo do paciente. 
Referência 
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1043 – Dissecção de aorta pós-troca valvar 
aórtica: ecocardiografia transesofágica no  
seu diagnóstico
Autores: Luiz Guilherme Villares da Costa, Fábio de Vasconcelos Papa, 
*Arthur Oliveira Facchini, Victor Moisés Nunes

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

INTRODUÇÃO: O uso da ecocardiografia transesofágica no intra-
operatório de cirurgias valvulares é bem estabelecido, assim como 
o seu uso no diagnóstico, manuseio e resgate de complicações 
perioperatórias1. O objetivo desse relato de caso é ilustrar uma 
situação em que o uso da ecocardiografia transesofágica associada 
a epiaórtica foram fundamentais no diagnóstico e desfecho de uma 
complicação ocorrida após troca valvar aórtica. RELATO DE CASO: 
Troca valvar aórtica em uma paciente de 82 anos, hipertensa, com 
estenose aórtica severa (G médio: 56 mmHg, AVA: 0,7 cm2) e função 
contrátil normal, é realizada sem intercorrências (CEC: 83’, Clamp: 
53’) com implante de prótese biológica (25 mm). Saída de CEC com 
ETE mostrando válvula bem posicionada, sem evidências de vaza-

mentos e função contrátil adequada. Logo antes da administração 
da protamina, perde-se a onda de pressão arterial invasiva (MSE). É 
feita toda a checagem do sistema onde não se evidencia desconexão 
ou obstrução. Durante todo esse período, a pressão na raiz aórtica 
parecia ser adequada de acordo com o cirurgião. Durante o preparo 
de um novo sistema para punção femoral, o exame de ETE mostra 
um flap de dissecção na aorta ascendente. Devido à perda da onda 
arterial no MSE, faz-se a hipótese diagnóstica de dissecção para o 
arco aórtico e seus ramos. Um escaneamento epiaórtico realizado 
pelo cirurgião em campo confirma essa suspeita e o Doppler mostra 
ausência de fluxo em carótida esquerda. Após discussão de todo o 
ocorrido, prognóstico, idade da paciente e possibilidade de correção 
cirúrgica disponível com a família, optou-se, em conjunto, pelo 
término dos esforços de ressuscitação. DISCUSSÃO: A dissecção de 
aorta tipo A normalmente é causada por uma única ou múltiplas 
lesões na camada íntima da aorta que, submetidas ao sangue sob 
pressão, são dissecadas da camada média dando origem ao falso 
lúmen. As complicações mais comuns incluem a ruptura do falso 
lúmen, insuficiência aórtica aguda e oclusão coronária, sendo a 
ecocardiografia transesofágica uma excelente ferramenta para 
diagnóstico. O caso em questão é interessante pois mostra uma 
complicação mais rara da dissecção, assim como o uso de uma 
outra modalidade ecocardiográfica para o seu diagnóstico por 
permitir melhor visualização do arco aórtico em relação ao ETE2. 
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1118 – Aplicações da ecocardiografia  
no diagnóstico diferencial da hipoxemia 
intraoperatória
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Instituição: Hospital Federal dos Servidores do Estado – RJ

INTRODUÇÃO: A ecocardiografia se tornou uma ferramenta im-
portante para o anestesiologista. Muitas vezes, o planejamento 
anestésico pode sofrer mudanças com base na visualização direta 
de alterações cardiopulmonares e abdominais, que, algumas vezes, 
não seriam diagnosticadas apenas pelas monitorizações respiratória 
e hemodinâmica de rotina. Neste relato de caso, demonstramos 
como a conduta anestésica pode ser alterada e direcionada por 
um exame point of care realizado em alguns minutos. RELATO DE 
CASO: J.G.S., 72 anos, 60 kg, portador de insuficiência aórtica gra-
ve/mitral leve, classe funcional NYHA I e enfisema pulmonar, em 
programação para nefrectomia VLP. À ecocardiografia: PSAP de 40 
mmHg, HVE leve com fração de ejeção normal. Realizada anestesia 
geral balanceada multimodal com monitorização da pressão arterial 
de forma invasiva e punção venosa profunda. Após 20 minutos de 
cirurgia, já com pneumoperitônio, o paciente se encontrava estável 
hemodinamicamente, mas a oximetria teve queda lenta e gradual 
até 94%, apesar de capnografia, circuitos ventilatórios e ausculta 
pulmonar normais. Realizada manobra de recrutamento pulmonar, 
obtendo retorno da oximetria a 100%. Após aproximadamente 10 
minutos, houve nova queda da oximetria a 88% associada a aumento 
do gradiente PaCO2-EtCO2. Optou-se por realizar ecografia transtorá-
cica pulmonar/cardíaca em busca de diagnósticos diferenciais. Não 
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foram encontradas alterações pulmonares. Evidenciou-se diminuição 
do volume sistólico e colabamento de veia cava inferior. Iniciada 
reposição volêmica com cristaloide e albumina humana. Houve 
retorno dos índices de oxigenação, que continuaram normais até 
o fim da cirurgia e no pós-operatório. DISCUSSÃO: Em pacientes 
portadores de valvulopatias, recomenda-se o uso da ecotransesofá-
gica intraoperatória como padrão-ouro de avaliação hemodinâmica 
em cirurgias de grande porte. Porém, infelizmente, ela não estava 
disponível. Nesse tipo de paciente, monitores de débito minima-
mente invasivos poderiam fornecer resultados duvidosos, dada a 
patologia valvar de base. Como os dados macro-hemodinâmicos 
encontravam-se dentro dos limites da normalidade para aquele 
contexto cirúrgico, seria difícil atribuir à diminuição do debito 
cardíaco o aumento do espaço morto pulmonar e da hipoxemia. 
Sem o diagnóstico preciso, a manutenção do baixo debito cardí-
aco poderia influenciar negativamente o desfecho do paciente.  
A realização do protocolo BLUE afastou anormalidades pulmonares e 
com o FATE verificou-se uma queda do volume sistólico e um índice 
alto de colabamento da veia cava inferior. Ambos os dados foram 
cruciais no diagnóstico e manejo adequado do caso.
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EDUCAÇÃO E PESQUISA

247 – Contato dos estudantes em suas 
universidades com a área de anestesiologia 
durante a formação médica
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Loiola Ponte, Ricardo Vilar Wanderley Nóbrega Filho, Rômulo José de 
Gouveia Filho, Crisleide Rodrigues da Silva

Instituição: Unifacisa (Campina Grande/PB)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A anestesiologia é uma área considerada 
uma das maiores descobertas da medicina, além de ser uma das 
especialidades que mais evoluiu nos últimos anos. Portanto, torna-se 
importante uma análise sobre a abordagem dessa especialidade 
como um relevante tema durante a formação médica atual, incluindo 
sua abordagem na emergência, como no uso do procedimento da 
intubação orotraqueal e da recente técnica de intubação de sequên-
cia rápida. O objetivo do trabalho é compreender o grau de contato 
com a área de anestesiologia por parte dos estudantes de medicina 
durante a graduação. MÉTODO: Foi realizada uma análise por meio de 
uma pesquisa quantitativa direcionada para qualquer estudante do 
curso de medicina em nível nacional. A ferramenta para a coleta dos 
dados foi o formulário on-line do Google, por meio de um questionário 
composto por perguntas de cunho epidemiológico e conhecimen-
tos básicos de anestesiologia e intubação. Todos os questionários 
possuíam um TCLE. Os dados colhidos foram verificados por meio 
de tabelas na plataforma do Google e Microsoft Excel. RESULTADO: 
No presente estudo, 285 respostas foram obtidas. Dos indivíduos 
participantes, 243 (85,3%) cursam medicina na região Nordeste do 
Brasil, 8 (2,8%) na região Sul, 13 (4,6%) na região Centro-Oeste, 17 
(6%) no Sudeste, e apenas 4 (1,4%) na região Norte. Cerca de 51,9% 
obtiveram contato com a área de anestesiologia dentro de sua uni-
versidade. Em relação à intubação, 74,6% já tiveram algum tipo de 

contato com essa prática, sendo que 77,5% não sentem segurança 
ou preparo suficiente para realizá-la. Ainda em relação ao protocolo 
de intubação de sequência rápida, 49,5% não possuem noção quanto 
a esse tema. CONCLUSÃO: Por meio da análise, pode-se concluir 
que a abordagem em anestesiologia por parte das escolas médicas 
não é suficiente de acordo com a avaliação dos acadêmicos para 
capacitá-los no âmbito dessa prática, devido à insegurança ou ao 
desconhecimento das técnicas. Nota-se, ainda, que a maioria das 
respostas foi de estudantes da região Nordeste (81,8%), de modo 
que não se conseguiu grande participação das demais regiões.  
A região Norte do País teve a menor participação. Alternativas devem 
ser encontradas para que ocorra maior capacitação dos estudantes, 
seja por meio de ações diretas realizadas por eles ou pela prática de 
esclarecimentos para pacientes ou público em geral.
Referências
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475 – Salvando vidas
Autores: Paula dos Santos Marsico Pereira da Silva, Mateus Costa de 
Mattos, Fatima Carneiro Fernandes, Leonardo Fornazieri Darcie, Alberto 
Freaza Lobão Bastos, *Rafael Lopes Kader

Instituição: UFRJ

INTRODUÇÃO: O nono ano do Centro Integrado de Educação Pública 
(CIEP) Yuri Gagarin é noturno e tem como público-alvo jovens a partir 
de 15 anos e adultos. Trata-se de pessoas que moram em zonas 
vulneráveis, carentes e de risco. O curso, que está na sua terceira 
edição, visa capacitar essas pessoas a prestarem atendimento básico 
em situações emergenciais que elas constantemente vivenciam. 
São realizados, por semestre, quatro encontros às terças-feiras, das 
18 às 21 horas, no CIEP Yuri Gagarin.  OBJETIVO: O curso tem como 
objetivo difundir técnicas de primeiros socorros para jovens e adultos 
do último ano do ciclo fundamental, oferecer informações sobre 
o ato anestésico-cirúrgico (derrubando mitos), discutir tabagismo 
ativo e passivo e uso de drogas lícitas/ilícitas como origem de várias 
doenças sistêmicas causadoras de acidentes e várias complicações 
pré, per e pós-operatório. Dessa forma, busca-se contribuir para 
estimular atitudes voluntárias do participante para com a sociedade 
e para consigo mesmo; conscientizá-lo e torná-lo um agente mo-
dificador do seu meio.  DESENVOLVIMENTO: No decorrer do curso, 
as ações foram desenvolvidas por meio de palestras promovidas 
por alunos da UFRJ de diversos cursos da área da Saúde e também 
uma atividade prática de compressão torácica. O curso promove 
troca de saberes e experiências entre a comunidade, os alunos da 
área da saúde, os cursistas e a equipe executora. O impacto na vida 
dos alunos da UFRJ mostra-se tão importante quanto o impacto na 
comunidade, pois eles são levados além dos muros da universidade 
a fim de compartilhar conhecimento e reformular seus conceitos.  
A equipe docente é composta por dois professores/médicos da 
UFRJ, e a discente, por oito alunos instrutores, sendo dois bolsistas 
do PROFAEX. A avaliação ocorre ao fim de cada curso por questio-
nários distribuídos aos participantes. A equipe executora discente é 
avaliada pelo corpo docente. Ao término das palestras, os indivíduos 
com 75% de presenças recebem certificado. CONCLUSÃO: Por meio 
dessas atividades sociais de extensão universitária, acredita-se 
contribuir para melhorar o estilo de vida, fornecer confiança e se-
gurança à população para procurar atendimento médico e permitir 
o empoderamento de atitudes adequadas e padronizadas para um 
primeiro atendimento rápido, salvando vidas e reduzindo danos. 
A interdisciplinaridade e interpessoalidade agindo em conjunto 

194     BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY | REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA



na construção desse evento são um agente modificador social. 
Alinhado à iniciativa desse projeto, em São Paulo está tramitando 
o projeto “Lei Lucas” que torna obrigatório esse treinamento para 
todos os professores das escolas brasileiras.
Referências
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453 – Avaliação do teste de Mallampati 
como preditivo de via aérea difícil: estudo 
comparativo entre a laringoscopia direta  
e o videolaringoscópio
Autores: Flora Margarida Barra Bisinotto, Luciano Alves Matias da Silveira, 
Gabriel Ricardo de Melo Dourado, Hugo Haran Souza Andrade, Túlio Hen-
rique de Melo Dourado, *Ana Carolina Monteiro de Camargo

Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A dificuldade de ventilação/intubação 
e consequente hipóxia é uma das principais causas de morbimor-
talidade em anestesia. A avaliação prévia das vias aéreas reduz 
as complicações relacionadas a uma via aérea difícil, e o teste de 
Mallampati é um dos principais elementos utilizados para essa 
avaliação. O objetivo principal desse estudo foi avaliar o teste de 
Mallampati como preditivo de intubação traqueal (IT) difícil, uti-
lizando a laringoscopia direta e o videolaringoscópio. MÉTODO: 
Após aprovação do comitê de ética em pesquisa da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro, foram incluídos, no estudo, pacientes 
adultos escalados para cirurgias com anestesia geral e IT no perí-
odo de março a dezembro de 2018. Os pacientes elegíveis foram 
aqueles com o estado físico ASA I a III e que tiveram as vias aéreas 
previamente avaliadas pela equipe de anestesia, utilizando o teste 
de Mallampati. Após a indução da anestesia geral, os pacientes foram 
intubados com o auxílio do laringoscópio com lâmina de Macintosh, 
chamado grupo LC, ou com o videolaringoscópio, grupo VL. Durante 
a laringoscopia e a IT, foram avaliados a correlação entre o teste 
de Mallampati e a visualização das estruturas laríngeas utilizando 
a classificação de Cormack-Lehane, a ocorrência de falhas na IT, e 
o número de laringoscopias e dispositivos necessários para realizar 
a IT. Para análise estatística, considerou-se p < 0,05 como signifi-
cativo. RESULTADO: Participaram do estudo 763 pacientes, sendo 
que 344 foram intubados com o laringoscópio convencional com 
lâmina de Macintosh, grupo LC, e 419 com o videolaringoscópio, 
grupo VL. Foram excluídos 22 pacientes devido a menoridade e/ou 
insuficiência de dados. Dentre os 739 analisados, houve relação sig-
nificativa, embora fraca, entre o teste de Mallampati e a visualização 
das estruturas laríngeas pela classificação de Cormack-Lehane, em 
ambos os grupos. No grupo LC, houve associação, embora fraca, 
entre o teste de Mallampati e o número de laringoscopias. Além 
disso, o grupo LC utilizou significativamente mais acessórios para 
a IT em comparação com o grupo VL. Na comparação entre os dois 
grupos, não houve diferença entre o número de laringoscopias. 
CONCLUSÃO: O teste de Mallampati apresenta correlação com a 
visualização das estruturas laríngeas tanto na laringoscopia direta 
quanto no videolaringoscópio. Portanto, ainda é uma ferramenta 
útil na avaliação das vias aéreas.
Referências
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454 – Síndrome de burnout em profissionais 
de anestesiologia de um hospital universitário
Autores: Flora Margarida Barra Bisinotto, Gustavo de Souza Schmidt 
Gonçalves, André Breda Bauab Filho, Caio Costa Santos, *Ana Carolina 
Monteiro de Camargo, Luciano Alves Matias da Silveira

Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A síndrome de burnout (SB) é caracteri-
zada pela exaustão emocional, despersonificação e baixa realização 
pessoal. A anestesiologia é reconhecida pela alta incidência de 
SB em médicos em especialização (ME) e anestesiologistas, com 
quadro clínico de esgotamento, desumanização e desmotivação. 
O objetivo deste trabalho é avaliar a SB em profissionais da anes-
tesiologia de um hospital universitário. MÉTODO: Após explicação 
do projeto e coleta do TCLE, foi aplicado um questionário nos 
profissionais contendo dados epidemiológicos e o inventário 
de burnout de Maslach, o qual é uma ferramenta validada, com 
perguntas com pontuações que variam de 0 a 6. Para análise, é 
realizado o somatório de cada dimensão e identificados os níveis 
de exaustão emocional, despersonificação e realização profissio-
nal. A presença de dois desses fatores indica alto risco para SB. 
RESULTADO: Todos os profissionais do serviço participaram da 
pesquisa, sendo 20 médicos staffs e 16 ME. Houve predomínio 
do sexo masculino (58,4%), com idades de 25 a 45 anos (77,8%), 
sem filhos (63,9%), não tabagistas (97,2%) e praticantes regula-
res de atividades físicas (83,3%). Entre os participantes, 83,3% 
possuíam múltiplos vínculos hospitalares, 52,7% trabalhavam 
mais de 60 horas por semana e 91,7% com férias recentes no úl-
timo ano. Entre os staffs, 5% apresentaram alto nível de exaustão 
emocional, 10%, baixo nível de realização profissional, e 25%, alto 
nível de despersonificação. Entre os ME, 50% apresentaram alto 
nível de exaustão emocional, 31,25%, baixo nível de realização 
profissional, e 56,25%, alto nível de despersonificação. Foram 
identificados 5% de staffs e 50% de ME com alto risco de desen-
volvimento e 5% de staffs e 6,25% de ME com diagnóstico de SB 
(X2 = 8,961; p = 0,0028). CONCLUSÃO: A incidência encontrada 
reflete outros relatos em anestesiologia. Falta de controle sobre 
a carga horária, planejamento e condições de trabalho, relações 
interpessoais, cobranças por desempenho, descontentamento 
financeiro e conflitos familiares são fatores de risco associados à 
SB. Há preocupação devido à alta incidência de SB entre os ME.  
O período de especialização é estressante para o ME, que está em 
constante pressão devido ao aprendizado e ao medo de cometer 
erros devido à inexperiência profissional. O cansaço causado pela 
especialização associa-se a jornadas de trabalho extra praticadas, 
devido às baixas remunerações, o que leva à alta incidência do 
risco de desenvolvimento da SB. Pesquisas e discussões devem ser 
incentivadas em outros centros de ensino e treinamento para que 
haja redução da incidência e formação de ajuda multiprofissional, 
reduzindo complicações maiores decorrentes da SB..
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476 – Anestesia para todos: aprender,  
confiar e divulgar
Autores: *Rafael Lopes Kader, Fatima Carneiro Fernandes, Leonardo For-
nazieri Darcie, Júlia Kwamme Pereira, Mateus Costa de Mattos, Fagner 
Faria Franco de Abreu

Instituição: UFRJ
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INTRODUÇÃO: A oferta de contato com a Anestesiologia apenas no 
nível curricular é insuficiente, o que determinou a iniciativa de um 
grupo de alunos em criar a Liga de Anestesiologia da UFRJ – LANES. 
Suas ações foram credenciadas como projeto de extensão, como 
a ação “Anestesia para Todos: Aprender, Confiar e Divulgar”; até as 
ações “Salvando Vidas”, “Salvando Vidas em Grandes Eventos – Car-
naval Carioca” e “Salve uma Vida em cenários populares: Fundição 
Progresso” – cumprindo grande papel social. Fundada em 01 de 
abril de 2016, possuiu, no 1º ano, 15 ligantes ativos. No 2º ano, 36 
ligantes ativos no primeiro semestre e 62 no segundo semestre. Em 
seu 3º ano, 63 e, em 2019, chegou a 101 credenciados.  OBJETIVO: 
Aprofundar a formação acadêmica em Anestesiologia por meio de 
ações que atendam os princípios do tripé universitário de ensino, 
pesquisa e extensão; não só para alunos de medicina da UFRJ, mas 
para toda a comunidade discente da área da saúde do Estado do 
Rio de Janeiro. DESENVOLVIMENTO: As atividades oferecidas são:
Aulas teóricas: ocorrem semanalmente, às quartas-feiras, das  
12 h às 13 h. Palestrantes de diferentes áreas – como Anestesiologia, 
Cirurgia Torácica, Enfermagem – ministram atividades sobre temas 
variados que não integram o currículo obrigatório do corpo discente.
Aulas práticas:
I) Visita ao centro cirúrgico: semanalmente, às quartas e sextas-
-feiras. Oferece conhecimento das características gerais de funcio-
namento do centro cirúrgico do HUCFF-UFRJ e vivência da rotina 
do anestesiologista. 
II) Treinamento de Manejo de Vias Aéreas: oferece 4 encontros 
práticos no LABSIM-UFRJ para ensino do manuseio de VAS, com 
ênfase em intubação orotraqueal. 
III) Treinamento de Simulação de Parada Cardíaca (BLS): simu-
lação de PCR em manequim dentro do laboratório de simulação, 
de modo a ensinar, a praticar e a fixar o protocolo de ressuscitação 
cardiopulmonar.
Simpósio: Evento para alunos, médicos residentes e especialistas 
em ambiente além dos muros da UFRJ, em um sábado, atingindo 
toda a comunidade discente do Estado. Oferece palestras com 
convidados externos, coffee-break e certificado aos participantes.
Destaca-se o apoio da SBA e da SAERJ, que contribui com a di-
vulgação e com a oportunidade de contato com a vida associativa 
para os alunos credenciados. A avaliação é feita com questionários. 
A divulgação é feita por mídias sociais com abrangência interins-
titucional. Os certificados são fornecidos aos alunos que tiverem 
assistido 75% das aulas. CONCLUSÃO: A LANES oferece ao aluno 
uma visão mais ampla da Anestesiologia. Surge, então, como um 
exemplo sólido de materialização da essência do ensino médico 
generalista, da pesquisa científica e da extensão universitária em 
sua integralidade.

477 – Salvando vidas em grandes eventos: 
carnaval carioca
Autores: *Rafael Lopes Kader, Fatima Carneiro Fernandes, Leonardo For-
nazieri Darcie, Guilherme Fernandes Tavares, Paula dos Santos Marsico 
Pereira da Silva, Helena de Paula Oliveira

Instituição: UFRJ

INTRODUÇÃO: O desfile do Carnaval de 2016 destacou-se pela 
ocorrência de graves acidentes. Nesse contexto, o curso nasceu 
promovendo treinamento básico da assistência em emergências 
que pode mudar desfechos em grandes eventos e na vida em co-
munidade. O curso ocorre ao longo de cinco sábados por semestre 
– das 9 às 12 horas – na quadra da escola de samba em Madureira, 
Rio de Janeiro.  OBJETIVO: O curso teve como objetivo capacitar 
membros da G.R.E.S. Portela e da comunidade local a prestar aten-
dimento básico a pessoas em situações de emergência – com foco 

em grandes eventos. Participam do curso, além dos professores 
e alunos da UFRJ, componentes da escola e da população local.  
A reunião de diferentes perfis socioeconômicos e culturais nas 
salas contribui para discussão proveitosa, tornando todos os 
participantes, ao final do curso, aptos a agir corretamente nas 
situações de emergências diárias. DESENVOLVIMENTO: No de-
correr do curso, as ações foram desenvolvidas por meio de pales-
tras promovidas por alunos da UFRJ de diversos cursos – como 
medicina, enfermagem, etc. – com intuito de difundir técnicas 
básicas de primeiros socorros – capazes de serem aplicadas por 
qualquer indivíduo treinado; de oferecer treinamento prático de 
compressão torácica e de fornecer dados sobre o ato anestési-
co-cirúrgico – incluindo fatores de risco como tabagismo, como 
o uso de drogas ilícitas e outras doenças sistêmicas envolvidas 
no seu desfecho. Houve apoio de divulgação do evento da SBA 
e SAERJ e de outros veículos midiáticos cariocas pela ação do 
departamento de jornalismo da Portela. Compondo a equipe 
docente, apresentam-se quatro professores ou médicos da UFRJ 
e, pela equipe discente, oito alunos instrutores, sendo dois bol-
sistas do PROFAEX. A avaliação ocorre ao fim de cada curso por 
questionário ofertado aos participantes e à equipe executora. 
CONCLUSÃO: A partir dessas atividades sociais de extensão uni-
versitária, visou-se tornar os indivíduos da comunidade local 
conscientes e multiplicadores do conhecimento ao dividi-lo 
com outras pessoas de seu meio ambiente. Além disso, a troca 
de experiência entre os participantes permite um crescimento 
social dos alunos ao vivenciarem discussões relevantes a cenários 
de comunidades vulneráveis localizadas no bairro de Madureira. 
Portanto, a interdisciplinaridade e a interpessoalidade agindo em 
conjunto na construção desse evento agem como agentes sociais 
modificadores e impacta a formação dos estudantes por oferecer 
conhecimento e vivÊncias além dos muros da comunidade.
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646 – Satisfação e desempenho acadêmico 
dos estudantes de medicina com o emprego 
de vídeos no estilo “quadro-negro", no 
processo de ensino-aprendizagem, na 
disciplina de anestesiologia
Autores: Izabella Gontijo Cunha, Rafael de Paula De Sordi, *Renan P. Melo, 
Maressa M. Moreira, Leandro Gobbo Braz, Lais Helena Navarro e Lima

Instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp

INTRODUÇÃO: Aulas em formato tradicional são predominantes 
na formação dos profissionais de saúde; porém, o uso de novas 
tecnologias de informação está em evidência. Entre essas novas 
tecnologias, o emprego de vídeos para introduzir novos conceitos 
parece ser bem aceito por alunos e professores. A associação desse 
tipo de material com a criação de fóruns on-line pode ser recurso 
importante nesse processo. Porém, são escassas as informações 
sobre os resultados acadêmicos quando esses métodos de ensi-
no são empregados. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a 
satisfação e o desempenho acadêmico dos alunos de medicina 
quanto à introdução de vídeos no estilo “quadro-negro” e de fóruns 
de discussão em dispositivos móveis, em relação à aquisição e à 
retenção de conhecimentos. MÉTODO: Neste estudo retrospectivo, 
os desfechos foram avaliados em 90 alunos do 4º ano de graduação 
em medicina, durante o estágio nas disciplinas de Anestesiologia 
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Clínica e Reanimação e Assistência Ventilatória. Os alunos foram 
alocados em três grupos (n = 30 em cada grupo). O primeiro grupo 
não teve contato com a intervenção educacional (grupo-controle 
[C]), enquanto, para os outros dois grupos (Intervenção 1 [I1] e 
Intervenção 2 [I2]), os vídeos foram disponibilizados antes do início 
das disciplinas, além da formação de grupo de WhatsApp para a 
discussão de conceitos e resolução de dúvidas durante o período 
das disciplinas. Questionários de satisfação foram disponibilizados 
aos alunos após o término de cada disciplina. A análise comparativa 
entre os questionários de satisfação foi realizada por avaliador 
independente que não teve conhecimento sobre a que grupo de 
alunos os questionários pertenciam. O desempenho acadêmico dos 
alunos foi acessado por meio de avaliação terminal, com notas que 
podiam variar de 0 a 10, no formato de teste de múltiplas escolhas. 
As notas dos três grupos foram comparadas por meio do teste 
de Anova. RESULTADO: Houve nível elevado de satisfação com o 
conteúdo do curso em todos os grupos – C: 79,4%, I1: 80,4% e I2: 
77,5%. Além disso, 37% dos estudantes dos grupos I1 e I2 relataram, 
espontaneamente, que o uso dos vídeos favoreceu o processo de 
aprendizado, e 25% mencionaram que o fórum foi útil durante o 
curso. Houve diferença estatisticamente significativa em relação 
ao desempenho acadêmico dos alunos (C = 7,9 ± 1,2; I1 = 9,4 ± 
0,2; I2 = 9,6 ± 0,3; p < 0,0001; F = 43,8), e 5 alunos (17%) do grupo 
C precisaram de prova de recuperação, pois falharam na primeira 
avaliação, o que não aconteceu nos outros dois grupos. CONCLU-
SÃO: A maioria dos alunos disse estar satisfeito com as disciplinas 
de Anestesiologia. O emprego dos vídeos no estilo “quadro-negro”, 
quando associado a fóruns de discussão em dispositivos móveis, 
parece favorecer o aprendizado, visto que o desempenho acadê-
mico dos alunos que foram expostos à intervenção educacional foi 
melhor do que o dos alunos do grupo-controle.
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727 – Avalição do conhecimento do paciente 
sobre o papel do anestesiologista
Autores: Fabricio Dias Antunes, Valter Oberdan Borges de Oliveira, Lauro 
D’avila Silveira Barreto, *Joelma Naide do Nascimento

Instituição: Universidade Federal de Sergipe

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Existe um inadequado conhecimento 
da população em geral acerca do alcance da função do anestesio-
logista que muitas vezes é visto como um técnico treinado e não 
como um médico especialista. Ao mesmo tempo existe um grande 
receio dos doentes quanto à submissão ao ato anestésico. Diante 
do exposto, surge o interesse em averiguar o que os pacientes 
atendidos conhecem sobre o papel do anestesiologista a fim de 
subsidiar ações para divulgação e valorização dessa especialidade 
médica, bem como desmistificar os possíveis receios que o doente 
venha a ter quanto ao ato anestésico-cirúrgico. MÉTODO: Trata-se 
de um estudo analítico e com abordagem quantitativa por meio 
da aplicação de parte do questionário empregado no estudo de 
Gottschalk e colaboradores. A amostra foi estabelecida por con-
veniência e atendendo aos critérios de inclusão: idade igual ou 
superior a 18 anos e que assinassem o consentimento informado. 
RESULTADO: Foram aplicados no total de 125 questionários, en-
tretanto 12 foram excluídos da pesquisa por estarem incompletos 
ou com mais de uma resposta por questão. O anestesiologista foi 
reconhecido como médico especialista por apenas 40,71% dos 
pacientes. Esse profissional foi considerado como um técnico 
especializado por 16,81%, como um cirurgião especializado por 
15,95% e enfermeiro especializado por 5,31%. A maior parte 
(53,98%) dos doentes disse que não sabia o tempo necessário 
para a formação de um médico anestesiologista, considerando a 

graduação. 18,58% dos pacientes subestimaram esse tempo para 
5 anos. Apenas 12,39% acertaram o tempo necessário de treina-
mento e 15,04% superestimaram em 12 anos ou mais. Dentre as 
responsabilidades do médico anestesiologista no período perio-
peratório, a tarefa de assegurar que o doente não acorde durante 
a cirurgia foi a mais lembrada (95,58%), seguida do controle dos 
níveis pressóricos e da glicemia (93,97%), do gerenciamento da dor 
no pós-operatório (93,8%), assistir o paciente no pós-operatório 
(79,65%) e de acordar o paciente após a cirurgia (61,06%). Realizar 
transfusão sanguínea, prevenir náuseas/vômitos e administrar an-
tibióticos profilaticamente foram classificadas como de nenhuma 
responsabilidade ou pouca responsabilidade por 53,1%, 53,09% 
e 50,44% respectivamente. CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes 
atendidos no ambulatório do Hospital Universitário da Universi-
dade Federal de Sergipe desconhece o fato do anestesiologista 
ser um profissional médico especializado, assim como as suas 
funções no período intraoperatório e fora do centro cirúrgico.
Referência 
Gottschalk A, Seelen S, Tivey S, Gottschalk A, Rich G. What do patients know about 
anesthesiologists? Results of a comparative survey in an U.S., Australian, and German 
university hospital. J Clin Anesth. 2013;25(2):85-91.

928 – Contaminação do ar em centro cirúrgico: 
análise fúngica/bacteriana e suscetibilidade 
dos isolados a antimicrobianos
Autores: Rhanoica Oliveira Guerra, *Ana Carolina Monteiro de Camargo, 
Thais Karine Campos de Oliveira, Vanessa de Mello Arthur, Luciano Alves 
Matias da Silveira, Paulo Roberto da Silva

Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: As infecções hospitalares constituem 
um grave problema de saúde pública, podendo manifestar-se 
durante o período de hospitalização ou após a alta, sendo o centro 
cirúrgico o ambiente hospitalar mais sujeito a infecções. Dentre 
os agentes infecciosos, as bactérias são as mais prevalentes nas 
incisões cirúrgicas. O objetivo deste trabalho é analisar o nível 
de contaminação bacteriana e fúngica do ambiente cirúrgico do 
HC-UFTM em cirurgias ortopédicas e examinar o padrão de resis-
tência a antimicrobianos das bactérias isoladas. METODOLOGIA: O 
ambiente das salas cirúrgicas foi analisado microbiologicamente por 
meio da exposição de placas de Petri próximas à mesa cirúrgica por 
10 minutos no início da cirurgia e no fim. Foram acompanhadas 24 
cirurgias. Também foi realizado teste de suscetibilidade de 59 cepas 
de Staphylococcus epidermidis, 12 de Staphylococcus saprophyticus e 2 
de Staphylococcus aureus, para 9 antibióticos. RESULTADO: A partir das 
colônias isoladas e submetidas a provas de identificação, obteve-se, 
no início das cirurgias, S. epidermidis, S. saprophyticus, bacilos gram-
-positivos, Micrococcus sp. e S. aureus; e os fungos encontrados foram 
Cladosporium sp.; Penicillium sp. e Fusarium sp. No fim das cirurgias, 
encontrou-se S. epidermidis, S. saprophyticus, bacilos gram-positivos e 
S. aureus; e os fungos identificados foram Cladosporium sp., Penicillium 
sp., Rhodotorula sp. e Fusarium sp. Os perfis de suscetibilidade aos 
antimicrobianos para S. epidermidis mostraram que 44% são resis-
tentes à oxacilina (OXA) e 60% são resistentes à penicilina (PEN); 
para S. saprophyticus, observou-se que 41% são resistentes à OXA 
e 67% são resistentes à PEN e que as duas cepas de S. aureus são 
resistentes à cefoxitina (CEF). CONCLUSÃO: Os resultados mostram 
a presença praticamente dos mesmos micro-organismos isolados 
na maioria das coletas realizadas. Isso revela a provável microbiota 
existente nesses locais analisados, além de revelar a presença de 
cepas de S. epidermidis e S. saprophyticus resistentes aos antibióti-
cos OXA e PEN, e cepas de S. aureus resistentes à CEF. Assim, essas 
informações podem colaborar para o controle das contaminações 
e evitar possíveis infecções pós-cirúrgicas.
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Referências
Possari JF. Infecção do sítio cirúrgico. In: Santos RAA, Santoro AA, Lima DV, Morais 
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ENSINO EM ANESTESIA

507 – Percepção dos médicos em especialização 
sobre o ensino na residência de anestesiologia 
em um hospital-escola
Autores: Ivynny Caroline Franca de Oliveira, Elivelton André de Lima Silva,  
Leonardo José Camilo do Nascimento, *Aline de Vasconcelos Vieira dos 
Anjos, Luciana Cavalcanti Lima, Tânia Cursino de Menezes Couceiro

Instituição: Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP

CENÁRIO E JUSTIFICATIVA: A formação em anestesiologia é re-
gida pelo Programa Nacional de Residência Médica, em diálogo 
com normas da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA). 
Os métodos de ensino teórico-prático nos Centros de Ensino 
e Treinamento são aplicados de variadas formas. No Instituto 
de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), a formação 
teórica em anestesiologia é realizada fazendo uso do método 
tradicional, caracterizado por seminários, e do método conhecido 
como Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), por meio 
de tutorias. No ensino prático, o conhecimento é adquirido 
por meio da vivência diária na especialidade sob a supervi-
são de médicos preceptores qualificados. OBJETIVO: Avaliar a 
percepção dos médicos em especialização sobre o ensino na 
residência médica em anestesiologia e sobre as coordenações 
vinculadas ao programa no Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira. MÉTODO: Trata-se de um estudo do tipo 
corte transversal, envolvendo todos os médicos residentes de 
anestesiologia do IMIP, com o intuito de analisar o ensino te-
órico-prático da residência em anestesiologia. Para a análise 
estatística, foi construído um banco de dados no programa EPI 
INFO, versão 3.5.4, o qual foi exportado para o software SPSS, 
versão 18. RESULTADO E DISCUSSÃO: Este estudo corroborou as 
hipóteses aventadas de que a maioria dos sujeitos estudados viria 
a apontar o método de ensino ABP como o mais adequado para 
a consolidação do conhecimento na formação do médico resi-
dente em anestesiologia, da existência de um déficit de feedback 
em ambos os métodos de ensino teórico e da identificação de 
uma disparidade entre a aplicabilidade prática e o aprendizado 
teórico. Refutou, no entanto, a hipótese de que a maioria dos 
preceptores são comprometidos com a transmissão do ensino 
prático, de que há uma falta de atuação contínua da coordenação 
da residência médica, bem como contradisse a hipótese sobre a 
disponibilidade e fácil acesso à COREME para solucionar e tratar 
das questões referentes aos médicos residentes de anestesio-
logia. CONCLUSÃO: O estudo se mostrou útil para identificar as 
qualidades do ensino no referido serviço de saúde, bem como 
as diversas fragilidades nas suas estratégias e abordagens. Estas 
podem servir como alvo para novas intervenções visando ao 
aperfeiçoamento do ensino teórico-prático.
Referência 
Reis H, Vitalino J. Análise qualitativa comparativa entre o método PBL e o tradicional 
na educação profissional tecnológica de nível médio para jovens e adultos. Atas  
InvestQualitEduc. 2017;1:1892-902.

888 – Prevalência da síndrome de burnout em 
médicos em especialização de anestesiologia 
do Estado de Goiás
Autores: *Daniela Agra de Castro, Arthur Ferreira Paranaíba

Instituição: CRER-GO

INTRODUÇÃO: A síndrome de Burnout é definida, de modo geral, 
como sendo um transtorno adaptativo ao estresse crônico associado 
às demandas e exigências laborais. Seu desenvolvimento é insidioso 
e, na grande maioria dos casos, não é percebida pelo indivíduo, que 
apresenta uma sintomatologia múltipla, predominando o cansaço 
emocional. Embora não haja uma definição única para a síndrome 
de Burnout, existe um consenso quanto às três dimensões centrais 
que a caracterizam: exaustão emocional, despersonalização e baixa 
realização profissional. OBJETIVO: Identificar a prevalência da síndro-
me de Burnout nos médicos em especialização em anestesiologia 
do Estado de Goiás por meio da mensuração da sintomatologia da 
síndrome quanto às suas três dimensões: exaustão emocional, des-
personalização e baixa realização pessoal. METODOLOGIA: O projeto 
desta pesquisa foi avaliado conforme os padrões éticos recomendados 
pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Foi 
aplicado o Questionário Maslach Burnout Inventory – Human Services 
Survey (MBI), aos médicos em especialização de anestesiologia, do 
primeiro ao terceiro ano, vinculados à Sociedade Brasileira de Anes-
tesiologia (SBA) logo após a realização da prova anual dos Médicos 
em Especialização na cidade de Goiânia. RESULTADO: Todos os 47 
(quarenta e sete) residentes de anestesiologia do Estado de Goiás, 
vinculados à SBA e registrados na SAEGO, presentes para a realização 
da prova anual dos médicos em especialização, foram convidados 
a participar da pesquisa. Entretanto, 41 médicos em especialização 
participaram deste estudo. Verificou-se que 21 participantes eram 
do sexo feminino (51,2%) e 20 do sexo masculino (48,8%). Em relação 
aos critérios discriminados, notou-se que a exaustão emocional foi 
o que mais apareceu entre os relatos dos participantes, com 22 dos 
residentes (53,65%), seguido da despersonalização, que foi identifica-
da em 21 dos participantes (51,22%) e, por último, a baixa realização 
profissional, identificada em 14 residentes (34,15%). A somatória das 
porcentagens ultrapassa os 100%, pois existem participantes que 
pontuam em mais de um dos critérios. A prevalência de síndrome 
de Burnout detectada nesse estudo foi de 21,95%. CONCLUSÃO: 
A prevalência da síndrome de Burnout nos médicos residentes de 
anestesiologia do Estado de Goiás foi bastante superior aos resultados 
apresentados recentemente em outros locais, necessitando maior 
atenção da sociedade e dos responsáveis para desenvolvimento de 
projetos e atitudes que possam reduzir esses índices e diminuir os 
riscos e complicações relacionadas a essa síndrome.
Referências
Abut YC, Kitapcioglu D, Erkalp K, Toprak N, Boztepe A, Sivrikaya U, et al. Job burnout 
in 159 anesthesiology trainees. Saudi J Anaesth. 2012;6(1):46-51.

Barros MMS, Almeida SP, Barreto ALP, Faro SRS, Araújo MM, Faro A. Síndrome 
de Burnout em médicos intensivistas: estudo em UTIs de Sergipe. Temas Psicol. 
2016;24(1):377-89. 

1106 – Uso de aplicativo para dispositivos 
móveis como ferramenta no ensino da 
intubação orotraqueal por fibroscopia 
flexível: ensaio clínico randomizado
Autores: *Victor Macedo Lemos, Aline Côrte-Real Lira, Marcia Manuela Melo 
dos Santos, Kamila Laurentino Gonçalves, Emmanuel Victor Magalhães 
Nogueira, Jayme Marques dos Santos Neto

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O padrão-ouro para manejo da via 
aérea difícil é a intubação por fibroscopia flexível (FOI); porém a 
maioria dos anestesiologistas não se sente confortável com seu 
uso. Falta de treinamento e longa curva de aprendizado são fatores 
determinantes para esse cenário, os quais podem ser minimizados 
com treinamento em simulação. O objetivo do presente estudo é 
avaliar a utilidade da simulação virtual em aplicativo para disposi-
tivos móveis (APP) com formato de jogo digital para o treinamento 
da FOI. MÉTODO: Ensaio clínico randomizado. Participaram do 
estudo anestesiologistas e residentes que realizaram menos de 
10 FOIs bem-sucedidas em seres humanos desde o início da sua 
formação; excluídas as perdas, 35 chegaram à análise final. Os 
participantes foram alocados em dois grupos: A e C. Ambos os 
grupos receberam breve explanação sobre o uso do dispositivo e 
assistiram uma demonstração da técnica correta. Cada voluntário 
realizou duas FOIs em um manequim. As tentativas foram limita-
das em 5 minutos e avaliadas quanto a falha ou sucesso, tempo 
para finalizar o procedimento, distância da extremidade do tubo 
à carina e manejo imprudente – que pudesse provocar lesão ou 
quebra do aparelho. Os voluntários do Grupo A, após a primeira 
FOI, realizaram treinamento por meio do APP. O grupo C realizou 
a segunda tentativa sem qualquer intervenção. Após a segunda 
tentativa, os participantes responderam um breve questionário. 
Desfecho primário: variação de tempo para completar a FOI; 
desfechos secundários: posicionamento do tubo, taxa de suces-
so, incidência de manejo imprudente e impressão subjetiva dos 
participantes. RESULTADO: Os grupos não foram homogêneos, e 
as médias de tempo e variação foram similares sem significância 
estatística. A média de variação de tempo para realizar a intubação 
foi de 52,3 ± 135,9 no grupo A e de 52,9 ± 85 no grupo C, com  
p = 0,989. A taxa de sucesso foi similar. O grupo A incorreu em 
manejo imprudente em 55,6% das tentativas no primeiro momento 
e 35,3% no segundo momento; ao passo que 35,3% do grupo C 
exibiu algum dos critérios de manejo imprudente em ambos os 
momentos. Houve tendência a um melhor posicionamento final 
do tubo no grupo A, porém sem significância estatística. 97% 
acreditam que este tipo de simulador traz benefício no ensino 
da FOI. CONCLUSÃO: O uso de APP não determinou redução do 
tempo para intubação com FOI. A percepção dos usuários foi 
favorável ao uso do APP e houve redução do número de vezes em 
que ocorreu manejo imprudente. Sugerimos que este aplicativo 
seja utilizado de forma complementar no ensino da FOI, devido 
ao seu perfil de segurança, custo e disponibilidade. 
Referências 
Graeser K, Konge L, Kristensen MS, Ulrich AG, Hornbech K, Ringsted C. Airway 
management in a bronchoscopic simulator based setting. Eur J Anaesthesiol. 
2014;31(3):125–30.
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EVENTOS CRÍTICOS  
E COMPLICAÇÕES

112 – Pseudoaneurisma associado a bloqueio 
supraclavicular
Autores: Jeová Luis de Figueiredo Epaminondas, Kátia Bezerra Veloso, 
Ricardo Gonçalves Prado, Ariane Balbinot, *Natania Carol Cavalcante 
Rezende Domotor, Maiumy Balsan

Instituição: CET SEDARE/Complexo Hospitalar São Matheus 

INTRODUÇÃO: Complicações decorrentes de bloqueios de nervos 
periféricos (BNPs) são incomuns. As relacionadas ao bloqueio de 
plexo braquial (BPB) chegam a 0,4%; dentre elas, o pseudoaneuris-
ma consiste em uma complicação vascular rara e potencialmente 
grave que ocorre após lesão inadvertida da parede vascular². 
RELATO DE CASO: E.E.X.A., sexo masculino, 50 anos, doente renal 
crônico dialítico, hipertenso de difícil controle, submetido a BPB 
via supraclavicular à direita guiado por USG. Evoluiu com massa 
cervical pequena à direita, inicialmente considerada hematoma. 
Após episódio hipertensivo, houve aumento súbito de volu-
me, com pulsação, dor local, rouquidão e desvio de traqueia. 
Diagnóstico de pseudoaneurisma de artéria subclávia direita 
foi feito e o paciente foi encaminhado para correção cirúrgica. 
DISCUSSÃO: BPB é um método seguro e eficiente para analgesia 
peri e pós-operatória de cirurgias de ombro, permitindo menor 
necessidade de anestésicos gerais durante o procedimento, bem 
como de narcóticos no pós-operatório². O advento da USG nas 
anestesias regionais permitiu mais segurança e efetividade para 
os BNPs em relação ao uso de neuroestimulador por diminuir o 
risco de toxicidade sistêmica por anestésico local, no entanto 
não reduz a incidência de complicações após BNP. Uma das suas 
limitações é a visão bidimensional, que permite uma boa visão 
vertical e horizontal, porém, no plano sagital, não é possível 
uma visualização acurada da ponta da agulha; assim, o contato 
acidental da ponta da agulha na parede vascular pode não ser 
detectado¹. Compressão de plexo braquial por pseudoaneurisma 
tem sido relatada em trabalhos de da década de 80 e 90². Dentre 
os fatores de risco locais para a formação de pseudoaneurisma 
incluem-se a extensão da lesão da parede vascular e alteração 
da elasticidade intrínseca da artéria como consequência de 
doenças como hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes e 
doença coronária, principalmente quando há anticoagulação 
associada². Nosso paciente apresentava HAS de difícil controle. 
Ademais, a proximidade do pseudoaneurisma da traqueia e do 
plexo braquial explicam os sintomas. Vale ressaltar que, em razão 
de o pulso distal se manter palpável, o diagnóstico pode ser 
retardado². Torna-se, então, indispensável perícia e treinamento 
adequados para realização de BNP tendo em vista a possibilidade 
de complicações potencialmente graves.
Referências
1. Zipkin M, Backus WW, Scott B, Poppers PJ. False aneurysm of the axillary artery 
following brachial plexus block. J Clin Anesth. 1991;3(2):143-5. 

2. Cappelleri G, Molinari P, Stanco A. Iatrogenic pseudoaneurysm after continuous 
adductor canal block. A A Case Rep. 2016;7(9):200-2.

120 – PCR após uso de ondansetrona:  
relato de caso
Autores: Isabela da Costa Vallarelli, Rafael Fagundes Silva, Mônica Braga 
da Cunha Gobbo, *Patricia Fiorani Pennabel, Beatriz Cesar Sant´Anna, 
Ana Paula Andrade

Instituição: Hospital PUC – Campinas

INTRODUÇÃO: O avanço dos tratamentos oncológicos resultou 
em aumento da expectativa de vida, com maior exposição desses 
pacientes a fatores de risco cardiovasculares. Quimioterápicos e 
medicações adjuvantes no tratamento podem ser cardiotóxicos, 
como, por exemplo, a ondansetrona, que pode prolongar o inter-
valo QT e levar a arritmias fatais. RELATO DE CASO: S.H.B., 54 anos, 
65 kg, 1,67 m, ASA I, portadora de câncer de mama com término da 
quimioterapia neoadjuvante há 15 dias. Avaliação pré-anestésica 
com exames normais. Admitida no centro cirúrgico para realização 
de mastectomia. Foi realizada indução com midazolam (2 mg), 
sufentanila (50 mcg), rocurônio (40 mg), propofol (150 mg) e, em 
infusão contínua na manutenção, cetamina (5 mg/h) e lidocaína 
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(70 mg/h). Paciente manteve-se hemodinamicamente estável 
durante toda a cirurgia. Ao final, foram administradas dipirona (2 
g) e ondansetrona (8 mg) diluídas em 100 mL de solução fisioló-
gica para adjuvância. Após 10 minutos da administração dessas 
drogas, paciente evoluiu com taquicardia ventricular sem pulso 
visulizado na cardioscopia, sendo iniciadas manobras de reani-
mação cardiopulmonar. Parada cardiorrespiratória (PCR) revertida 
após 2 ciclos de massagem cardíaca, 2 choques com 360 J e 2 
ampolas de adrenalina intravenosa. Tempo total de PCR 8 minutos. 
A paciente foi extubada e encaminhada para pós-operatório na 
unidade coronariana. O ECG pós-PCR apresentava intervalo QT 
de 0,52 ms. DISCUSSÃO: A cardiotoxicidade por quimioterápicos 
caracteriza-se por alterações súbitas na repolarização ventri-
cular, alterações no intervalo QT, arritmias supraventriculares 
e ventriculares, síndromes coronarianas agudas, pericardite e 
miocardite. Podem ser observadas desde o início do tratamento 
até 14 dias após o término. Já a ondansetrona pode prolongar 
o intervalo QT. Recentemente o Food and Drug Administration 
divulgou uma revisão de segurança alertando aos profissionais 
de saúde quanto aos riscos da administração em bolus dessa 
droga, podendo levar a arritmias potencialmente fatais, como 
torsades de pointes. Essa medicação hoje em dia é utilizada com 
frequência na rotina da anestesiologia e em paciente oncológicos 
para controle e prevenção de náuseas e vômitos. Neste caso, 
foram levantadas algumas hipóteses para a PCR da paciente, 
sendo a mais relevante o aumento do intervalo QT 0,52 (normal 
varia de 0,34 a 0,44 segundos) secundário à cardiotoxicicade da 
quimioterapia neoadjuvante exacerbado pelo uso da ondanse-
trona, devido ao achado no ECG pós-parada e demais exames 
sem alterações significativas. 
Referências 
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159 – Estudo sobre a prevalência de óbitos  
no centro cirúrgico do Hospital de Urgências 
de Goiânia (HUGO) 
Autores: Jessica Franscisco Meireles, Luis Flávio França Vinhosa Muniz, 
*Lais de Souza Meireles, Ferdinando Finger da Silva 

Instituição: Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO)

OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo realizar um estudo 
acerca da prevalência de óbitos no CC do HUGO para que se possa 
identificar quais variáveis e aspectos encontram-se relacionados 
aos índices analisados. MÉTODO: A metodologia utilizada será a 
pesquisa documental retrospectiva acerca dos óbitos que ocorreram 
nos centros cirúrgicos do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), 
onde serão analisadas as variáveis relacionadas às informações 
sociodemográficas, bem como a relação entre o número total de 
cirurgias e os óbitos ocorridos nos anos 2016-2018 e parte de 2019. 
Serão analisados quanto a gênero, raça, idade, provável causa do 
óbito e diagnóstico de entrada. 
Referências
Instituto de Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde. Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ). Indicadores de segurança do paciente: anestesia e cirurgia [Internet]. 
Brasília: ICICT; 2014 [capturado em 19 jun. 2019]. Disponível em: https://proqualis.
net/indicadores-de-anestesia-e-cirurgia

Souza LP, Bezerra ALQ, Silva AEBC, Carneiro FS, Paranaguá TTB, Lemos LF. Eventos 
adversos: instrumento de avaliação do desempenho em centro cirúrgico de um 
hospital universitário. Rev. Enferm. UERJ. 2011; 19(1):127-33. 

250 – Hipoxemia perioperatória por atelectasia 
do lobo superior direito em paciente 
submetido a raquianestesia e sedação para 
cirurgia ortopédica: relato de caso
Autores: *Natalia Petri Dias, Augusto Luiz Hilkner, Regis Faria Colares, 
Eduardo Toshiyuki Moro

Instituição: CET PUC – Sorocaba 

INTRODUÇÃO: Atelectasia é a perda completa ou parcial do volume 
pulmonar com ou sem desvio do mediastino. O presente relato 
descreve a ocorrência de hipoxemia em paciente jovem e aparen-
temente saudável submetido a raquianestesia, diagnosticado e 
tratado no período perioperatório como obstrução brônquica por 
secreção espessa. RELATO DE CASO: Paciente de 24 anos, masculino, 
estado físico ASA I, exames laboratoriais e sinais vitais dentro da 
normalidade. Submetido a raquianestesia com levobupivacaína 
isobárica 0,5% e morfina para realização de correção cirúrgica de 
pseudoartrose de tíbia. Sedação com midazolam seguida por infusão 
contínua de propofol e ventilação espontânea com máscara facial 
com O2. Após 60 minutos de procedimento, observou-se elevação 
da FC para valores acima de 100 bpm (antes 90 bpm), PAM mantida 
em aproximadamente 60 mmHg e SpO2 93% (antes 98%). Consi-
derando a provável duração do procedimento (3 horas), optou-se 
pela IOT e manutenção da ventilação controlada por volume com 
FiO2 40% sob anestesia venosa TCI com propofol e remifentanila. 
Ainda assim, não houve melhora da SpO2, mesmo após medidas 
de recrutamento alveolar e aumento da FiO2. PetCO2  mante-se 
entre 45 e 50 mmHg e pressão traqueal de 30 mmHg, com redu-
ção significativa da expansão pulmonar e do murmúrio vesicular 
em hemitórax direito. Intubação seletiva foi descartada. Imagem 
do raio X do tórax na sala cirúrgica foi sugestiva de atelectasia 
completa do lobo superior direito com desvio do mediastino, da 
traqueia e elevação do diafragma do mesmo lado. Realizada bron-
coscopia intraoperatória que evidenciou obstrução do brônquio 
superior direito por rolha espessa que foi retirada após lavagem 
com solução fisiológica. Após manobras de recrutamento alveo-
lar, observou-se o retorno da SpO2 99%, PetCO2 30 mmHg e PET  
20 mmHg (FiO2 40%). O paciente foi extubado após o fim da cirurgia 
e encaminhado para a unidade semi-intensiva onde permaneceu 
até o dia seguinte consciente, orientado em ventilação espontânea 
sob máscara facial com O2 sem qualquer alteração ventilatória ou 
da SpO2. Questionado posteriormente, o paciente informou que, 
na semana anterior à cirurgia, apresentou IVAS sem febre com tosse 
discreta. DISCUSSÃO: No presente evento relatado, a atelectasia foi 
observada em paciente jovem, sem doença pulmonar conhecida 
e inicialmente não intubado. O diagnóstico da causa somente foi 
realizado após realização da broncoscopia. Não sabemos o motivo 
pelo qual a obstrução tenha ocorrido apenas durante a cirurgia, 
É provável que após uma IVAS recente, um acúmulo de secreção 
espessa remanescente tenha migrado da traqueia para uma posição 
mais distal obstruindo completamente o brônquio superior direito. 
Referência
Ray K, Bodenham A. Pulmonary atelectasis in anaesthesia and critical care. Cont 
Education Anaesth Crit Care Pain. 2014;14(5):236–45.

312 – Pneumotórax como complicação  
de náuseas e vômitos pós-operatório:  
relato de caso
Autores: *Laís Reis da Silva, Raphael Vieira Dias, João Vitor Uzelotto Lopes, 
Marcello Victor R. Cavalcante Leite, Victor Cáppia, Teófilo Augusto Araújo 
Tiradentes

Instituição: Santa Casa de Marília
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INTRODUÇÃO: Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) são uma 
das principais complicações pós-anestésicas com maior índice de 
queixa pelos pacientes. Este relato tem o objetivo de reforçar a 
profilaxia de forma incisiva com ênfase na complicação quando 
o tratamento ideal e o diagnóstico são negligenciados. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo feminino, 40 anos, em preparo para 
quadrantectomia de mama esquerda com reconstrução e linfo-
nodo sentinela. Na avaliação pré-anestésica, nega comorbida-
des, medicações em uso, alergias a medicamentos ou alimentos 
e cirurgias anteriores. Relata história familiar de câncer de mama 
em parentes de primeiro grau. Sem preditores de via aérea difícil, 
chegou na sala operatória tranquila, sem medicação pré-anestésica. 
Feita monitorização habitual com cardioscopia, oximetria e PANI, 
venóclise com Abocath 20 G em membro superior esquerdo. In-
dução com remifentanila (0,2 mcg/kg/min) em bomba de infusão 
contínua, cisatracúrio (10 mg) e propofol (150 mg). Intubação 
orotraqueal sem intercorrências e manutenção com sevoflurano 
2% e remifentanila (0,2 mck/kg/min). Ao final do procedimento, 
feito dipirona (2 g), morfina (5 mg), tenoxicam (40 mg) e reversão 
do bloqueio neuromuscular com neostigmina (1,5 mg) e atropina 
(1,0 mg), além de profilaxia para NVPO com ondansetrona (8 mg). 
Extubação sem intercorrências. Na recuperação pós-anestésica, 
queixou-se de NVPO, sendo administrada bromoprida, com me-
lhora do quadro, recebendo alta para o leito. No dia seguinte, o 
cirurgião solicitou avaliação da equipe de anestesia devido NVPO 
intermitente, porém com aumento progressivo dos episódios de 
náuseas seguidos de vômitos, e difícil controle com medicação 
antiemética. Após suspensão da antibioticoterapia, houve melhora 
do quadro, recebendo alta. Após uma semana, procurou novamente 
o cirurgião com queixa de hipertensão arterial e tosse seca, sen-
do encaminhada ao cardiologista. Ao exame físico, apresentava 
ausculta com MV diminuído e rude à direita, radiografia de tórax 
com velamento de limites imprecisos no lobo médio de pulmão 
direito. Encaminhada para cirurgia torácica, sendo feito diagnós-
tico de pneumotórax. Indicado drenagem de tórax, com saída de 
ar e líquido serossanguinolento compatível com derrame pleural 
traumático. Após 1 semana com dreno, evoluiu com resolução com-
pleta do quadro. DISCUSSÃO: NVPO pode ser uma experiência tão 
desagradável que os pacientes com frequência a classificam como 
pior do que a dor pós-operatória. A sua prevenção em pacientes de 
alto risco melhora significativamente as avaliações pós-operatórias 
de bem-estar e satisfação. Embora a experiência de NVPO seja ge-
ralmente autolimitada, NVPO pode levar a complicações médicas 
raras, porém graves, tais como aspiração gástrica, deiscência de 
sutura, ruptura do esôfago, enfisema subcutâneo ou pneumotórax.  
A gravidade do quadro torna imperativo a profilaxia e o tratamento 
eficaz dessa complicação. 
Referência 
Miller RD, editor Miller anestesia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2019. p. 2947-73.

329 – Parada cardíaca causada por reação 
anafilática após administração de azul 
patente 
Autores: *Augusto Luiz Hilkner, Natalia Petri Dias, Isabel Cristina Ferraz 
da Silveira, Eduardo Toshiyuki Moro

Instituição: CET PUC – Sorocaba 

INTRODUÇÃO: A anafilaxia é definida como uma reação de hiper-
sensibilidade grave, generalizada ou sistêmica e que ameaça a vida 
do paciente. A incidência varia de 1:6.000 a 1:20.000 anestesias. 
Este relato descreve um caso de parada cardíaca perioperatória 
por anafilaxia cuja investigação demonstrou ter sido induzida 
pelo azul patente. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
51 anos, portadora de hipotireoidismo e HAS programada para 

ressecção segmentar da mama por neoplasia. Exames laboratoriais 
pré-operatórios normais. Após receber midazolam (3 mg) por via 
venosa, foi submetida a anestesia venosa total. A indução foi re-
alizada com propofol, fentanila e rocurônio, seguida por IOT e foi 
mantida com propofol e remifentanila. Antes da incisão cirúrgica, 
a paciente recebeu, por via venosa, cefazolina, cetoprofeno, dexa-
metasona, ondansetrona e morfina. Por volta de 15 minutos após 
a administração de azul patente no tecido subcutâneo periareolar, 
notou-se quadro caracterizado por hipotensão arterial grave e rash 
cutâneo que evoluiu rapidamente para parada cardíaca em AESP. 
Após início das manobras de reanimação cardiopulmonar, houve 
boa resposta à terapia inicial com adrenalina, hidrocortisona e 
difenidramina, mas, minutos após o início do tratamento, houve 
outros 2 episódios de PCR em fibrilação ventricular revertidos com 
desfibrilação, adrenalina e amiodarona. Após o retorno da ativi-
dade circulatória espontânea, a pressão arterial foi mantida com 
infusão contínua de noradrenalina e a paciente foi encaminhada 
para UTI sob ventilação controlada. Nesse setor, foi diagnosticado 
AVC isquêmico, caracterizado por redução do nível de consciência, 
alteração da fala e hemiparesia. Após 12 dias de internação, houve 
melhora gradual, permanecendo atualmente apenas com déficit 
motor parcial à esquerda. Encaminhada ao ambulatório de imu-
nologia e realizada investigação baseada em testes de punctura e 
intradérmicos para todos os anestésicos utilizados, além do látex 
e do azul patente. Teste de provocação foi realizado para codeína, 
tramadol e cefazolina. Os testes apontaram o azul patente como o 
agente causador da reação. A morfina foi considerada uma causa 
menos provável. O restante dos testes foi negativo. DISCUSSÃO:  
O NAP6 (6th National Audict Project) investiga e publica periodi-
camente reações anafiláticas ocorridas no Reino Unido. Dos 192 
casos registrados no último levantamento, 15% evoluíram para PCR.  
O azul patente foi apontado como a quarta causa mais frequente. 
Esse relato demonstra a importância da suspeita de ocorrência da 
reação anafilática quando há alterações hemodinâmicas e respirató-
rias súbitas e que a suspeita deve ser confirmada pela investigação 
pós-operatória completa para a determinação do agente causador. 
Referência 
Harper NJN,Cook TM, Garcez T, Farmer L, Floss K, Marinho S, et al. Anaesthesia, 
surgery, and life-threatening allergic reactions: epidemiology and clinical features 
of perioperative anaphylaxis in the 6th National Audit Project (NAP6). Br J Anaesth. 
2018; 121(1):159–71. 

375 – Choque anafilático na unidade  
de hemodinâmica durante cateterismo 
cardíaco
Autores: *Carlos Henrique Araújo dos Santos, Jefferson Trigueiro Neto, 
Ezequiel Calou Silva Thé, Sérgio Filipe Vasconcelos de Carvalho, Débora 
Pinheiro Leite, Bruno Santos Afonso de Melo

Instituição: CET Maria Auxiliadora Martins Vieira da Rocha

INTRODUÇÃO: Anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade aguda 
de rápida instalação potencialmente fatal dependente de imuno-
globulina E. É uma das causas menos evitáveis de morte relacionada 
à anestesia, sendo o diagnóstico precoce e a adequada terapêutica 
imprescindíveis para melhora do desfecho clínico. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo feminino, 63 anos, com hipertensão arterial sis-
têmica, diabetes melito, ex-tabagista, em uso de hidroclorotiazida  
(25 mg), AAS (100 mg), clopidogrel (75 mg), admitida na unidade 
de hemodinâmica para cateterismo cardíaco, após infarto agudo do 
miocárdio sem elevação de seguimento ST. Inicialmente, consciente 
e orientada, pressão arterial (PA) 140 x 90 mmHg, frequência cardíaca 
(FC) 68 bpm, ausculta cardiopulmonar sem alterações. Nega alergias 
medicamentosas. Iniciado procedimento hemodinâmico, e logo a 
infusão de contraste não iônico de baixa osmolaridade (Omnipa-
que), evolui com taquicardia (FC > 120 bpm), hipotensão arterial  
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(PA 80 x 55 mmHg), dispneia, prurido generalizado sem rash cutâneo 
e dor retroesternal. Suspeitou-se de choque anafilático, e foram 
iniciadas adrenalina (1 mg), hidrocortisona (100 mg), ranitidina (50 
mg) e prometazina (50 mg). Durante o choque, paciente também 
evoluiu com elevação de seguimento ST (IAMCSST), sensação de 
morte, choque cardiogênico (FC  > 160 bpm), PA (75 x 40 mmHg), 
sendo necessária intubação orotraqueal em sequência rápida com 
infusão de etomidato (18 mg) e suxametônio (60 mg) e obtenção 
de acesso venoso central em VJID. Procedimento hemodinâmi-
co sem sucesso na cateterização da lesão culpada, foi encami-
nhada a unidade coronariana em infusão contínua de adrenalina  
(3 mcg/kg/min), dobutamina (10 mcg/kg/min) e noradrenalina 
(1 mcg/kg/min). Na UTI, paciente evoluiu satisfatoriamente re-
cebendo alta após 1 semana. DISCUSSÃO: O reconhecimento do 
choque anafilático e o imediato tratamento são fundamentais 
para evitar a progressão dos sintomas e sinais cardiorrespiratórios, 
principalmente em pacientes com disfunções orgânicas prévias.  
O diagnóstico baseia-se principalmente em sintomas e sinais clínicos. 
Sinais de alerta como dispneia, hipotensão, disritmias, dor torácica 
e disfunção de órgãos indicam maior gravidade do caso. Após 
infusão do contraste, a paciente evoluiu rapidamente com piora 
do quadro clínico e colapso cardiocirculatório, sem surgimento de 
manifestações cutâneas. O diagnóstico e o tratamento imediatos 
foram cruciais para a melhora do caso clínico. 
Referência 
Lopes CG, Nunes RN. Anafilaxia em anestesia. In: Manica J, organizador. Anestesiologia. 
4. ed. Porto Alegre: Artmed; 2018. p. 1349-59.

388 – Dissecção carotídea em paciente 
submetida à cirurgia ortognática
Autores: Washington Luiz de Mendonça, Cristiano Guimarães Faleiros, 
Leonardo de Queiroz Gomes Belligoli, Luisa Normandia Baeta Melo, *Ana 
Maciel Ribeiro, Bárbara Caroline Santos Gontijo

Instituição: Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD)

INTRODUÇÃO: A dissecção da artéria carótida interna (DACI), embora 
rara, constitui importante causa de morbimortalidade e acidente 
vascular cerebral (AVC) em jovens. RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo feminino, 19 anos, com proposta de cirurgia ortognática. 
Diagnóstico prévio de arritmia ventricular esporádica, liberada por 
arritmologista, sem outras comorbidades. Foi monitorizada com 
ECG, FC, SpO2 e pressão arterial não invasiva. Após pré-oxigena-
ção, induzida anestesia geral com fentanila (2 mcg/kg), propofol 
(2 mg/kg), lidocaína (1 mg/kg) e atracúrio (0,5 mg/kg), e mantida 
com remifentanila e dexmedetomidina em bomba de infusão 
alvo-controlada. Realizada intubação orotraqueal (IOT), ventilação 
controlada por volume com fluxo de gases frescos a 1 L/min (FiO2 
50%) e sevoflurano (1,5%), sem intercorrências intraoperatórias. 
Após reversão do bloqueio neuromuscular, a paciente foi extubada, 
estável e sem déficits. Durante observação na SRPA, após 40 mi-
nutos, apresentou hemiplegia flácida à esquerda, afasia e paralisia 
incompleta do nervo oculomotor à direita. Realizada tomografia 
computadorizada de crânio (TC), que revelou sinal da corda em 
topografia de artéria cerebral média direita, indicando possível 
isquemia. Arteriografia posterior revelou DACI, seguida de oclusão 
após sua origem. DISCUSSÃO: Cirurgias ortognáticas requerem 
osteotomias, com movimentos rotacionais e de extensão cervical 
frequentes. Como no caso descrito, podem acarretar trauma vascular 
direto ou indireto. A incidência anual de AVC devido à DACI, mais 
comum em mulheres, é de 1,21:100.000/ano. Sua fisiopatologia 
envolve fatores genéticos, anatômicos e ambientais, levando a 
estenose, oclusão ou formação de hematoma e pseudoaneurisma.  
De causa espontânea ou traumática, até mesmo simples movi-
mentos cervicais, como os provocados por esportes, tosse, hipe-
rextensão cervical para ventilação e IOT, podem contribuir para o 

quadro. Fatores de risco incluem hipertensão, trauma, tabagismo, 
diabetes, dislipidemia e alcoolismo. Clinicamente, cervicalgia e/
ou cefaleia tipicamente precedem os sintomas neurológicos por 
horas a dias. Devido à baixa suspeição e ausência de sintomas 
iniciais chamativos, o primeiro teste realizado geralmente é a 
TC. No entanto, o padrão-ouro é a angiografia com contraste. 
Reconhecimento dos sintomas precedentes, fatores de risco e 
manifestações clínicas impactam a suspeição diagnóstica e a 
evolução clínica desses pacientes. Avaliação pré-operatória, vi-
gilância ao posicionamento, movimentos cirúrgicos e na SRPA 
constituem estratégias essenciais no manejo per-operatório e 
no diagnóstico diferencial. 
Referências 
Andrade GC, Alves HFP, Júnior RP, Salvarani CP, Clímaco WM, Pereira E, et al. Aneu-
risma dissecante traumático de carótida cavernosa e hemorragia subaracnoidea 
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410 – Estudo restrospectivo dos eventos 
cardiorrespiratórios em crianças 
portadoras de retinoblastoma submetidas 
a quimioterapia intra-arterial da artéria 
oftálmica no Instituto Nacional de Câncer, RJ
Autores: *Mariana Saldanha Galvão Simões, Karina Bernardi Pimenta, 
Hugo R. Gouveia, Sylvio Valença de Lemos Neto

Instituição: Instituto Nacional de Câncer

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A quimioterapia intra-arterial (QIA) da 
artéria oftálmica é um procedimento minimamente invasivo empre-
gado para tratamento de crianças portadoras de retinoblastoma. 
No Instituto Nacional de Câncer (INCA) o procedimento é realizado 
em caráter ambulatorial, sob anestesia geral. O tratamento com 
quimioterapia intra-arterial superseletiva da artéria oftálmica visa 
oferecer menor toxicidade que a quimioterapia sistêmica, bem 
como maior taxa de preservação ocular.1 Durante o cateterismo da 
artéria oftálmica, são descritos eventos cardiorrespiratórios graves, 
como hipotensão, bradicardia e broncospasmo.2 Seu mecanismo 
permanece desconhecido, mas pode ser atribuído a um reflexo de 
origem central quando o cateter é inserido entre a carórida interna 
e o ramo da artéria oftálmica.2 O objetivo do estudo foi analisar a 
incidência dessas complicações no INCA e correlacionar com a 
literatura mundial. MÉTODO: Estudo retrospectivo dos pacientes 
submetidos à quimioterapia intra-arterial seletiva da artéria oftál-
mica durante o período de 09/2012 a 02/2018. Foi realizada análise 
dos prontuários visando obter informações epidemiológicas dos 
pacientes e sobre intercorrências ocorridas durante o procedimento. 
RESULTADO: Foram realizadas 240 sessões de tratamento de QIA 
em 39 crianças. A mediana da idade foi de 19 meses (1-80 meses). 
A forma de acesso foi dividida entre artéria oftálmica (173), artéria 
maxilar externa (52) e artéria comunicante posterior (9). Em 6 pro-
cedimentos houve infusão do quimioterápico devido a alterações 
vasculares locais e houve 4 intercorrências de origem cardiorres-
piratórias (2 broncospasmos, 1 hipotensão e 1 embolia), sendo 
todas elas ativamente tratadas com êxito. DISCUSSÃO: A QIA é um 
tratamento indicado no tratamento do retinoblastoma visando a 
preservação ocular e da visão. As complicações cardiorrespiratórias 
do tratamento são eventos raros, porém potencialmente graves se 
não forem prontamente tratados. Na nossa Instituição, a ocorrên-
cia desses eventos parece ser menor que o da literatura mundial, 
porém o presente estudo possui a limitação metodológica de um 
estudo retrospectivo. CONCLUSÃO: A QIA superseletiva para o 
tratamento do retinoblastoma busca minimizar os efeitos colaterais 
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da quimioterapia sistêmica e com maior taxa de preservação ocular. 
Observamos baixa incidência da ocorrência de eventos cardiorre-
piratórios graves, contudo a equipe de anestesiologia deve estar 
atenta para o pronto reconhecimento e tratamento dos pacientes 
durante o intraoperatório. 
Referências 

1. Scharoun JH, Han JH, Gobin, YP. Anesthesia for ophthalmic artery chemosurgery. 
Anesthesiology. 2017;126(1):165-72. 
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442 – Pneumoencéfalo no pós-operatório 
imediato de cirurgia abdominal: relato de caso
Autores: Alexandre Vieira Figueiredo, Reniere Augusto Jones da Silva, Rose 
Pereira Cordeiro, *José Agostinho Ricardo de Almeida Neto, Petros Prisco 
Leão de Carvalho, Alessandro Simas Boeira
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– CET –SBA-OSID. Matrícula – 9189

INTRODUÇÃO: A presença de coleção de ar intracraniana na maioria 
dos casos é assintomática e de resolução espontânea. Os trau-
matismos craniencefálicos e de face constituem as causas mais 
comuns, no entanto procedimentos cirúrgicos cranianos, da coluna 
vertebral e otorrinolaringológicos, além da videolaparoscopia e a 
anestesia peridural podem levar ao seu desenvolvimento iatrogê-
nico. RELATO DE CASO: Paciente de 45 anos, sexo feminino, ASA I 
e exames normais, submetida a gastropancreatoduodenectomia 
para ressecção de tumor de duodeno. Foi realizada anestesia 
peridural, com agulha de Tuohy 17 G, por meio da técnica Do-
gliotti, sem intercorrências. Posteriormente, foi induzida anestesia 
geral, mantida com sevoflurano 2%. Procedimento realizado sem 
intercorrências com duração de 5 horas. A paciente despertou no 
tempo previsto, sem queixas, sendo encaminhada para a UTI com 
dados vitais normais e consciente. Após 15 minutos, apresentou 
rebaixamento súbito da consciência, anisocoria, sendo realizada 
intubação orotraqueal de urgência. TC de crânio demonstrou 
imagens com atenuação de gás em provável trajeto vascular. 
Ecocardiografia evidenciou passagem tardia de microbolhas do 
lado direito para o lado esquerdo compatível com shunt intrapul-
monar importante. A paciente evoluiu com melhora neurológica 
progressiva e do padrão radiológico inicial. Teve alta da UTI 7 dias 
após a cirurgia. DISCUSSÃO: O bloqueio peridural constitui técnica 
amplamente utilizada em diversos procedimentos cirúrgicos, no 
entanto não é isenta de complicações. A injeção inadvertida de 
ar no espaço subaracnóideo ou até mesmo intravascular, embora 
rara, não deve ser descartada. Recentes questionamentos surgi-
ram sobre o conteúdo da seringa para a identificação do espaço 
peridural, porém não existe consenso sobre a melhor técnica. 
Síndromes multirradiculares, enfisema subcutâneo, embolia ga-
sosa e pneumoencéfalo foram associados à técnica de perda de 
resistência ao ar. A provável hipótese é que, no caso relatado, o 
desenvolvimento do pneumoencéfalo tenha ocorrido em razão 
da embolia gasosa, como pode ser observado pela existência de 
ar em provável trajeto vascular. No caso, a embolia aérea venosa 
resultou em manifestações do sistema nervoso central pela exis-
tência de forame oval patente (FOP). Sua elevada prevalência, 
cerca de 17 a 35% em estudos de autópsia, e pouca manifestação 
sintomatológica dificultaram o diagnóstico clínico prévio, apenas 
evidenciado pela passagem tardia de microbolhas do lado direito 
para o esquerdo do coração pelo exame ultrassonográfico. A 
técnica anestésica pode ter influenciado a ocorrência do evento, 
mas não foi a responsável pelo mesmo. 

Referências 
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575 – Fratura de agulha de raquianestesia 
durante realização de analgesia de parto: 
relato de caso
Autores: Paulo do Nascimento Júnior, Norma Sueli Pinheiro Modolo, Paula 
Daniele Lopes da Costa, *Niliane Mayrink Stopa Sotero

Instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual 
Paulista, UNESP

INTRODUÇÃO: A raquianestesia é técnica anestésica de fácil execu-
ção, apresenta rápido início de ação, provê analgesia adequada e é 
segura para a gestante e para o feto, apresentando grande aceitação 
em obstetrícia.1 Recentemente, com a redução do calibre das agulhas 
com o intuito de reduzir a incidência de cefaleia pós-punção, surgiu 
uma nova complicação devido à maior fragilidade das mesmas, que 
é a fratura da agulha durante o procedimento, situação rara e pouco 
relatada.2 RELATO DE CASO: Paciente com 31 anos, 39 semanas 
de gestação, em trabalho de parto. Indicada analgesia para parto 
vaginal. Após monitorização habitual e acesso venoso periférico 
com cateter 18 G, com a paciente sentada, foi realizada a punção 
subaracnoide por via paramediana no espaço intervertebral L3-L4, 
com agulha 27 G, sem introdutor, obtendo-se livre fluxo de líquido 
cefalorraquidiano. Após a punção, a paciente apresentou contração 
uterina, com leve movimento de extensão da coluna lombar e 
contração de musculatura paravertebral. Após a contração, ainda 
observando-se refluxo do líquido cefalorraquidiano, injetou-se bu-
pivacaína (2,5 mg) e sufentanila (50 mcg) no espaço subaracnoide. 
Durante a retirada da agulha, observou-se fragmentação da mesma, 
sendo retirada apenas a metade. A analgesia foi efetiva e o trabalho 
de parto transcorreu normalmente. Após o nascimento, foi realizado 
raio X da coluna lombar que revelou corpo estranho no espaço 
intervertebral correspondente à punção. Solicitou-se a avaliação da 
ortopedia que, inicialmente, optou por conduta expectante. No dia 
seguinte, realizou-se tomografia computadorizada, que evidenciou 
que parte do fragmento da agulha se encontrava dentro do espaço 
subaracnoide. Guiado por radioscopia, o fragmento foi retirado sob 
anestesia local, após 24 horas do ocorrido. A paciente apresentou 
cefaleia pós-raquianestesia. Foi tratada com analgésicos e cafeína, 
havendo regressão completa do quadro, sem haver qualquer se-
quela. A agulha foi enviada para análise. DISCUSSÃO: As agulhas 
de raquianestesia de menor calibre apresentam maior chance de 
deformidade e ruptura, sendo a causa mais provável de quebra o 
impacto contra ossos ou ligamentos rígidos, mesmo na ausência 
de força excessiva. O risco eleva-se quando a agulha encontra-se 
sem o estilete central, pois o mesmo funciona como uma estrutura 
metálica sólida, deixando-a mais resistente. A movimentação do 
paciente durante o procedimento não está descrita como sendo 
fator de risco. Os desfechos negativos da quebra da agulha incluem 
sintomas neurológicos, dor local e perda de líquido cefalorraqui-
diano. A conduta sugerida é a retirada imediata do fragmento.  
A técnica anestésica de escolha para a remoção não está estabe-
lecida até o momento. 
Referências 
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596 – Anafilaxia intraoperatória: importância 
do diagnóstico e manejo precoce
Autores: Cláudia Tonet, Rodrigo Domingues Motta, Raíssa Santos Funes, 
Fernanda Rodrigues Alves, *Cristiane Calaça Borges Meneghin, Rodrigo 
Andraus da Silva

Instituição: Hospital Regional do Vale do Paraíba – Universidade de Taubaté

INTRODUÇÃO: É importante entender como a anafilaxia se mani-
festa, pois há diversos diagnósticos diferenciais, não há exames 
laboratoriais rápidos e requer conduta imediata. É uma reação 
de hipersensibilidade sistêmica, grave e com risco de vida. É um 
evento raro, porém com morbidade elevada e com incidência de 
1:6.000 a 1:20.000 anestesias. RELATO DE CASO: M.A.L., 63 anos, 
sexo feminino, 88 kg, em programação de mastectomia esquerda, 
em consulta pré-anestésica informou hipertensão arterial sistê-
mica e dislipidemia controladas, nega outras comorbidades, aler-
gia, tabagismo, etilismo e intercorrências em cirurgias anteriores. 
Exames pré-operatórios normais. Realizado checklist de cirurgia 
segura, monitorização, venóclise esquerda submetida à anestesia 
geral com propofol, lidocaína, sufentanila, atracúrio e isoflurano, 
sem intercorrências. Após 40 minutos, foi realizado o repique do 
atracúrio, quando a paciente evoluiu com hipotensão arterial re-
fratária a efedrina e metaraminol, rubor de extremidades, dessa-
turação e hipocapnia. Foi administrado adrenalina intravenosa, O2 
a 100%, difenidramina, ranitidina, hidrocortisona e noradrenalina, 
com melhora dos parâmetros hemodinâmicos. Colhidos exames 
laboratoriais e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
intubada, em uso de noradrenalina em dose baixa com sinais vitais 
estáveis. Apresentou boa evolução, sendo extubada e obtendo 
alta da UTI após 24 horas de observação. Após seguimento am-
bulatorial, quadro de anafilaxia, creditada ao atracúrio, foi confir-
mado laboratorialmente com triptase 21,7 (VR  < 11). DISCUSSÃO:  
A anafilaxia é importante causa de morbimortalidade perioperatória, 
o diagnóstico e manejo precoce são um desafio, principalmente 
em pacientes submetidos a anestesia geral, pois a apresentação 
clínica é variável e muitos são os fatores de confusão. As principais 
causas são o uso de bloqueadores neuromusculares (BNMs), látex 
e antibióticos respectivamente. A anafilaxia aos BNMs, como o da 
paciente em questão, pode acontecer na primeira exposição ou 
subsequentemente, sendo mais frequente em mulheres e com 
uso do suxametônio. Os sintomas cutâneos podem representar 
70% dos casos e instabilidade hemodinâmica e parada cardiorres-
piratória podem chegar a 14%, tendo a paciente apresentando as 
duas formas clínicas. A rápida percepção do rash e da instabilidade 
hemodinâmica refratária imediatamente após a dose de repique 
do BNM levou à administração imediata de adrenalina venosa, que 
estabilizou a reação sistêmica tornando possível encaminhá-la à UTI 
em condições favoráveis à extubação, desmame de noradrenalina 
e alta hospitalar.
Referências
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611 – Complicação fatal incomum após 
colangiopancreatografia endoscópica 
retrógrada (CPER) para troca de stent biliar: 
embolia gasosa paradoxal 
Autores: *Bruna de Melo Mariano, Haward Hideo Uoieno Iosto, Bruna 
Mangaravite Moraes Encinas, Raphael de Melo Flach, Brynner Mota Buçard

Instituição: Hospital Federal de Ipanema

INTRODUÇÃO: A CPER é um procedimento realizado em nível 
ambulatorial, mas que possui complicações graves e fatais. Este é 
um relato em que houve alteração neurológica inicial, evoluindo 
para instabilidade hemodinâmica, coagulopatia e óbito. RELATO 
DE CASO: Paciente de 71 anos, sexo feminino, hipertensa, prótese 
biliar há 2 anos por tumor pancreático. Icterícia e febre com diag-
nóstico de colestase. Hemodinamicamente estável, lúcida. Indicada 
CPER para troca da prótese. Procedimento feito sob sedação com 
midazolam (3 mg), fentanila (50 mcg, IV) e propofol 1% alvo-contro-
lado, sem intercorrências cirúrgicas. Duração de 50 minutos. Feito 
flumazenil (0,5 mg, IV) ao final, continuando sem acordar após 15 
minutos. Apresentava pupilas mióticas. Feito naloxona (0,04 mg, IV) 
e (0,04 mg, SC), porém evoluiu sem resposta a estímulo doloroso, 
respiração tipo gasping, SpO2 92% em macro. Foi intubada sem 
uso de drogas, monitorada com pressão invasiva em radial e veia 
jugular interna. Gasometria com acidose metabólica importante, 
indicada reposição de bicarbonato e potássio. Evoluiu rapidamente 
com hipotensão refratária e iniciada noradrenalina. Após 2 horas, 
apresentou sangramento difuso e livedo reticular, além de pupilas 
mióticas não fotorreagentes, sem sedação. Não foi feita TC crânio 
por falta de condições de transporte. Apresentava abdome disten-
dido e foi indicada laparotomia exploradora. Feito fentanila (200 
mcg) + rocurônio (50 mg, IV). Havia pequeno foco de sangramento 
sub-hepático, sem perfuração de alças ou outras anormalidades. 
Paciente instável encaminhada ao CTI, evoluindo a óbito em 12 
horas. DISCUSSÃO: A embolia aérea (EmbA) após endoscopia é 
rara, e alguns mecanismos são descritos, como passagem de ar 
das vias biliares para as veias intra-hepáticas devido a alterações 
anatômicas pela lesão crônica biliar, sendo associada a troca de  
stents. O ar leva ao aumento da pressão no coração direito, à 
abertura do forame oval e às alterações neurológicas. O ar pode 
ativar plaquetas, piorando a função do VD e coagulopatia. Essas 
alterações podem acontecer depois da mudança do decúbito 
lateral esquerdo para posição supina, pois o ar fica aprisionado no 
AD. Lesões neurológicas geralmente são vistas ao tentar despertar. 
Não foi vista queda do EtCO2, que é um dos sinais precoces da 
EmbA, porque optou-se inicialmente por sedação sem intubação. 
Dependendo da quantidade, pode cursar com instabilidade hemo-
dinâmica mais gradual. Uma eco transtorácica/esofágica ajudaria 
no diagnóstico, mas não foi realizada. O tratamento sugerido é 
retorno ao decúbito lateral esquerdo, aspiração de ar de AD e 
oxigênio hiperbárico. 
Referências 
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644 – Administração errática de medicações 
intravenosas: relato de caso 
Autores: *Bernardo Pereira dos Santos Viana, Tatiana Pereira do Amaral dos 
Reis, Andréa Renata Machado Mesquita, Rodrigo Barcellos Ferreira de Araujo

Instituição: Hospital Universitário Gaffrée & Guinle

Na anestesiologia, utilizamos medicamentos com apresentações 
similares, onde a diferenciação entre elas é o rótulo, tamanho ou 
faixa colorida. Falaremos sobre um caso de injeção inadvertida de 
norepinefrina IV em paciente submetida à microcirurgia de laringe. 
OBJETIVO: O objetivo deste relato consiste em alertar a respeito 
do potencial prejudicial ao paciente após uma administração er-
rática, como descrito no caso, além de discutir as causas para tais 
equívocos, assim como possíveis maneiras de evitá-los. RELATO 
DE CASO: Paciente R.S.V., 54 anos, sexo feminino, tabagista, ASA 
II, 75 kg, IMC: 27,5, portadora de edema de Reinke. HPP: HAS, IVC, 
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Dislipidemia, TAG. Mallampati 3, abertura de boca < 5 cm, mobili-
dade cervical preservada. Indução venosa com alfentanila (2.500 
mcg), lidocaína 2% (80 mg), propofol (200 mg) e succinilcolina 
(100 mg). IOT após pré-oxigenação sob laringoscopia direta, com 
TOT 5,5 mm com cuff. Manutenção com sevoflurano e relaxamento 
muscular com cisatracúrio (4 mg, IV). Tempo cirúrgico: 50 minutos. 
Durante administração das medicações adjuvantes ao final da ci-
rurgia, além da descurarização, foi realizada injeção inadvertida de 
norepinefrina (4 mg, IV), no lugar de ondansetrona (8 mg). Paciente 
evoluiu com taquicardia sinusal e hipertensão. Feito esmolol (70 
mg, IV), com redução da FC, mas mantendo hipertensão. Feito 
nitroglicerina (0,05 mg, IV, lento), para melhor controle do duplo 
produto. Apresentou taquiarritmia ventricular de curta duração  
(< 30 segundos) evoluindo para TPSV, revertida após manobra vagal. 
Realizada gasometria arterial, que afastou distúrbio acidobásico.  
O ECG mostrou-se inalterado comparado ao pré-operatório. Pa-
ciente foi extubada sem intercorrências e encaminhada ao CTI, 
estável hemodinamicamente, recebendo alta hospitalar após 48 
horas. DISCUSSÃO: As principais causas de injeção inadvertida 
de drogas parecem estar relacionadas à semelhança entre as 
apresentações dos medicamentos, aliada à presença de estresse 
físico e mental, e em situações em que o fator tempo se impõe 
para diminuição da mortalidade. Os fatores ambientais contri-
buem para o erro, como, por exemplo, o armazenamento de 
drogas anestésicas, que, nesse caso, além da semelhança entre 
elas (tamanho, cor e rótulo), a ampola de noradrenalina estava 
fora do local designado, o que gerou o fator de confusão. Suge-
rimos, para evitar novos acidentes, a padronização das ampolas. 
Por fim, é evidente que informações discriminativas nos rótulos, 
bem como a precaução durante o procedimento, continuam a 
ser de importância vital. 
Referências 
Enohumah KO. Immanuel H, Whitty R,Connoly J. The adverse effects of inadvertent 
intraoperative intravenous phenylephrine administration: a case report. South 
Afr J Anaesth Analg. 2012;18(4):218-20.

Leão EB, Barros GAM, Castiglia YMM, Ganem EM. Injeção inadvertida de me-
toclopramida no espaço subaracnóideo. Relato de caso. Rev Bras Anestesiol. 
2004;54(5):663-7.  

666 – Rabdomiólise como complicação  
pós-operatória de crioablação de 
plasmocitoma em úmero esquerdo:  
relato de caso
Autores: Claudia Marquez Simões, Ciro Aldred Gregory, *Luana Carmélia 
de Lira Fernandes

Instituição: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

INTRODUÇÃO: A rabdomiólise é uma síndrome caracterizada por 
necrose muscular e seu quadro clínico pode variar desde assinto-
mático até insuficiência renal aguda, dependendo do grau de lesão 
muscular. Os posicionamentos cirúrgicos mais descritos foram 
decúbito lateral, litotomia e sentado, sendo o mecanismo primário 
a reperfusão de tecido danificado após um período de isquemia e 
liberação de material muscular necrótico na circulação após a pres-
são ser aliviada. Os fatores de risco para rabdomiólise relacionados 
à posição são peso corporal mais de 30% acima do peso corporal 
ideal, duração da cirurgia maior que 5 a 6 horas, depleção do volume 
extracelular, azotemia preexistente, diabetes e hipertensão. RELA-
TO DE CASO: E.M.P., 38 anos, 109 kg, 1,85 m, masculino, ASA II por 
lesão tumoral em úmero esquerdo resistente a radioterapia e sem 
outras comorbidades. Internado para crioablação de plasmocitoma 
em úmero esquerdo foi submetido a anestesia geral balanceada. 
A indução foi feita com fentanila (250 mcg), propofol 1% em in-
fusão alvo-controlada de 3,1 mcg.mL-1 e rocurônio (50 mg). Já a 
manutenção foi feita com sevoflurano com CAM de 0,7 e propofol 

sob infusão contínua, além de repetição de rocurônio 20 mg por 
quatro vezes. Paciente foi posicionado em decúbito lateral direito 
45º com colchão de silicone, apoios de silicone para manutenção 
do posicionamento e pernas levemente fletidas. Após 4 horas de 
procedimento, foi iniciado lidocaína em bomba de infusão contínua, 
cetamina (35 mg) e hidrocortisona (300 mg). O procedimento levou 
7 horas com administração total de 3.000 mL de Ringer lactato.  
A extubação não teve intercorrências e o paciente foi encaminhado 
para a sala de recuperação pós-anestésica (RPA). Ainda na RPA, o 
paciente evoluiu com dor importante na coxa direita e, aventada a 
suspeita de lesão por posicionamento, foram administrados 2.000 
mL de Ringer lactato, sondagem vesical (colúria) e dosagem de 
CPK 15.358 U/L e potássio 4,5 mmol/L. Paciente evoluiu estável 
hemodinamicamente com reposição volêmica adequada, evo-
lução para diurese clara no terceiro dia e CPK com aumento para 
25.584 U/L e, posteriormente, queda para 731 U/L após 7 dias de 
evolução. Apresentava creatinina inicial de 1,07 mg/dL, que se 
manteve estável durante o quadro clínico, portanto sem evolução 
para insuficiência renal. Teve condições clínicas de alta hospitalar 
no quarto dia pós-operatório sem sequelas. DISCUSSÃO: O paciente 
do caso apresentou tríade clássica de mialgia, colúria e elevação 
de CPK. A imobilização prolongada e o posicionamento durante a 
anestesia foram as principais causas, além de que ele apresentava 
fatores de risco. Porém o diagnóstico precoce e instituição do tra-
tamento adequado foram os fatores mais importante na prevenção 
de complicações graves da rabdomiólise. 
Referência 
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677 – Uso de sugamadex em reação 
anafilática por rocurônio: relato de caso
Autores: Luís Carlos Crepaldi Júnior, Flávia Vieira Guimarães Hartmann, 
*Ana Paula Souto Bezerra, Matheus de Bastos C. Soares Hungria

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

INTRODUÇÃO: A reação anafilática consiste em uma situação grave 
que pode levar a óbito em poucos minutos. Sabemos que o ato 
anestésico envolve o uso concomitante de diversos fármacos, 
expondo o paciente a vários possíveis agentes causais. O pronto 
reconhecimento da causa e tratamento adequado é fundamental 
para reversão do quadro e melhor prognóstico do paciente. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo feminino, 57 anos, 65 kg, portador de 
meningioma em região frontotemporal, admitida em sala ope-
ratória para ressecção cirúrgica. Antecedente de HAS em uso de 
captopril (25 mg, de 12/12 horas). Admitida em sala operatória, 
realizada monitorização contínua com cardioscopia, pressão arte-
rial invasiva, oximetria de pulso, temperatura e TOF (train of four). 
Submetida a anestesia venosa total, realizada indução com uso de 
propofol (3,5 mcg/dL), fentanila (3 mcg/kg) e rocurônio (0,6 mg/
kg). Segundos após infusão do rocurônio, paciente evoluiu com 
hipotensão severa, aumento da pressão de pico de vias áreas e 
rash cutâneo difuso. Sendo administrado prontamente sugamadex 
(16 mg/kg) com reversão imediata do quadro. DISCUSSÃO: As es-
timativas de incidência de anafilaxia no perioperatório varia entre 
1:6.000 e 1:20.000. A anafilaxia é uma reação onde a interação do 
antígeno com IgE presente nos basófilos e mastócitos desencadeia 
a liberação de histamina, leucotrienos e outros mediadores capazes 
de causar contração difusa do músculo liso, resultando em bron-
coconstrição e vasodilatação. Os bloqueadores neuromusculares 
têm sido identificados como um dos principais agentes causadores 
de reação anafilática em anestesia. No caso do rocurônio, o uso do 
sugamadex, seu antagonista específico, vem obtendo sucesso na 
reversão de reações anafiláticas do mesmo. O sugamadex, uma 
ciclodextrina que apresenta uma alta afinidade pelo rocurônio, é 
capaz de encapsulá-lo, formando o complexo rocurônio-sugamadex. 
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Esse complexo forma uma ligação de alta afinidade com uma baixa 
taxa de dissociação, sendo assim capaz de diminuir a concentração 
livre no plasma do fármaco responsável pelo quadro alérgeno, 
exercendo o controle da resposta imune. 
Referência  

Savic L, Kaura V, Yusaf M, Hammond-Jones AM, Jackson R, Howell S, et al. Incidence 
of suspected perioperative anaphylaxis: a multicentre snapshot study. J Allergy Clin 
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696 – Anafilaxia à clorexidina: relato de caso
Autores: *Daniel Carlos Amorim Gadelha, Lucas Guimarães Ferreira Fon-
seca, Murilo Moreira Thom, Norma Sueli Pinheiro Modolo, 1Lais Helena 
Navarro e Lima, Rodrigo Moreira e Lima

Instituição: Departamento de Anestesiologia da Faculdade de Medicina 
de Botucatu, Universidade Estadual Paulista

INTRODUÇÃO: Clorexidina é um antisséptico de amplo espectro e 
efeito persistente na pele. Houve aumento de relatos de alergia a essa 
substância, causados por diferentes tipos de preparação e vias de 
exposição. O reconhecimento da existência de alergia à clorexidina 
deve fazer parte da prática do anestesiologista. RELATO DE CASO: 
C.L.S., sexo feminino, 76 anos, 52 kg, 1,50 m, em tratamento de 
hipertensão, labirintite e osteoporose. Cirurgia eletiva de artrodese 
em coluna T9 a L1 por fratura de T10. Exames pré-operatórios sem 
alterações significativas. Negou alergias. Na sala de operação foi 
monitorizada com SpO2, PANI, cardioscopia e seguida a adminis-
tração de cefuroxima, dexametasona, palonosetrona e omeprazol. 
Após indução anestésica com midazolam, lidocaína, sufentanila, 
propofol e rocurônio foi realizada IOT. Em seguida, realizada punção 
de artéria radial para PAI, sondagem vesical e administração de 
cetamina, parecoxibe, sulfato de magnésio e ácido tranexâmico. 
Após punção de acesso central em veia jugular interna guiada por 
USG e retirada dos campos estéreis, foi observado rash cutâneo em 
pescoço. Administrada hidrocortisona para prevenção de reação 
bifásica de provável manifestação alérgica. Visto ausência de alte-
rações hemodinâmicas ou respiratórias, procedimento continuado. 
Manutenção anestésica com sevoflurano, dexmedetomidina e 
remifentanila. Após 35 minutos do início da cirurgia, a paciente 
apresentou quedas da PAM de 70 para 20 mmHg, EtCO2 de 30 para 
19 mmHg e da SpO2 até 88%, além de taquicardia (FC 180 bpm). 
Prontamente administrado metaraminol e iniciada noradrenalina, 
redução de anestésicos e aumento da FiO2. Ausculta respiratória evi-
denciou sibilos difusos e remoção de campos cirúrgicos demonstrou 
rash importante onde foi feita antissepsia com clorexidina. Conside-
rando provável anafilaxia secundária ao antisséptico, administrado 
epinefrina, difenidramina e reposição volêmica. Paciente evoluiu 
com melhora gradual alcançando estabilidade hemodinâmica e 
melhora respiratória. Analgesia pós-operatória com dipirona e 
morfina. Reversão do bloqueio neuromuscular com sugamadex 
antes da extubação. Encaminhada à SRPA acordada, sem queixas, 
com máscara de O2, estável e sem alterações cardiorrespiratórias. 
DISCUSSÃO: Anafilaxia pode ser definida como reação de hipersensi-
bilidade grave e potencialmente fatal. O perioperatório é crítico e de 
difícil diagnóstico etiológico visto exposição do paciente a diversos 
fármacos. O crescente número de relatos de anafilaxia relaciona-
da à clorexidina e seu uso disseminado na prática perioperatória 
favorece o surgimento de novos casos. A anafilaxia perioperatória 
corresponde a cerca de 5 a 7% das mortes relacionadas à anestesia. 
Instituições reguladoras devem alertar a comunidade quanto à 
existência da alergia à clorexidina. Estratégias devem ser elaboradas 
para minimizar reexposição de pacientes alérgicos à clorexidina. 
Referência

Rose MA, Garcez T, Savic S, Garvey LH. Chlorhexidine allergy in the perioperative 
setting: a narrative review. Br J Anaest 2019;123(1):e95-e10.

701 – Edema agudo por pressão negativa  
pós-laringospasmo
Autores: *Nathan Ferreira Moreira de Lacerda, Ana Luisa Souto Boulitreau, 
Gualter Lisboa Ramalho, José Cleiber de Andrade Menezes Júnior, Lissandra 
Carvalho Leite Raposo, Rossana Maria da Nova Sá

Instituição: CET João Pessoa

INTRODUÇÃO: O edema agudo pulmonar decorre da transudação 
de líquido para o interstício pulmonar, por aumento na pressão 
negativa intratorácica, ocasionado pela obstrução das vias aéreas 
superiores. Ele pode se desenvolver em pacientes saudáveis após 
anestesia geral. Descreveremos o caso de um paciente hígido, 
submetido à anestesia geral, que apresentou edema agudo pul-
monar por pressão negativa após a extubação traqueal. RELATO 
DE CASO: Paciente de 16 anos, sexo masculino, estado físico ASA I,  
47 kg, submetido à anestesia geral balanceada para apendicectomia 
via laparoscópica. Após a extubação, o paciente apresentou larin-
gospasmo e diminuição da saturação de oxigênio. Houve melhora 
após ventilação sob pressão positiva e administração de 30 mg 
de propofol intravenoso. Logo após regressão do laringospasmo, 
evoluiu com dispneia e eliminação oral de secreção rosácea, aerada, 
quando foi diagnosticado edema agudo de pulmão por meio de 
exame físico. O tratamento constou de elevação do dorso, ventila-
ção mecânica não invasiva e suporte clínico. A radiografia torácica 
confirmou imagem compatível com edema agudo pulmonar. Foi 
descartada origem cardiogênica com exames complementares.  
O paciente apresentou evolução favorável, recebendo alta hospitalar 
no dia seguinte, após melhora clínica e radiológica. DISCUSSÃO:  
O edema agudo de pulmão associado à obstrução das vias aéreas 
superiores é uma complicação clínica que pode agravar procedimen-
tos cirúrgicos de baixa morbidade. Deve ser levado em consideração 
na avaliação perioperatória, com instituição precoce de tratamento. 
O manejo inicial é baseado em ventilação com PEEP (pressão po-
sitiva ao final da expiração) ou CPAP (pressão positiva contínua de 
vias aéreas), com ou sem intubação, não sendo necessário o uso 
de diuréticos e de restrição hídrica, uma vez que a transudação de 
líquido tende a deixar esses pacientes hipovolêmicos. Apesar da 
gravidade, essa complicação cursa com bom prognóstico e com 
melhora completa nas primeiras 24 horas, caso o diagnóstico e o 
manejo clínico sejam precoces.
Referências
Barbosa FT, Barbosa LT, Almeida JH, Silva KLG, Brandão RRM, Santos LL. Edema 
pulmonar por pressão negativa após extubação traqueal: relato de caso. Rev Bras 
Ter Intensiva. 2007;19(1):123-27.

Bisinotto FMB, Cardoso RP, Abud TMV. Edema agudo pulmonar associado à obstrução 
das vias aéreas: relato de caso. Rev Bras Anestesiol. 2008;58(2):165-71.

738 – Infarto agudo do miocárdio 
perioperatório em cirurgia não cardíaca,  
em paciente sem comorbidades
Autores: *Erika Mizuno Viana, Diana Carvalho de Paola, Marcelo Grisólia 
Gonçalo, Carlos Darcy Alves Bersot

Instituição: Hospital Federal da Lagoa

Em adultos maiores de 45 anos que realizam cirurgias não cardíacas, 
complicações como arritmias, infarto agudo do miocárdio (IAM) e morte 
por causas cardíacas ocorrem em 5% dos pacientes. Dentre as compli-
cações, o infarto agudo do miocárdio é a mais comum. Além disso, há 
um vasto grupo de pacientes que possui aumento da troponina, sem 
sintomas ou sem evidência de isquemia miocárdica no eletrocardio-
grama (ECG). RELATO DE CASO: A.F.M., 56 anos, 75 kg, ASA I, esportista 
e sem alergias, a ser submetido a uma herniorrafia inguinal esquerda. 
Exames laboratoriais, eletrocardiograma, radiografia de tórax dentro 
da normalidade; risco cirúrgico e sinais vitais sem alterações. Optado 
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por realizar técnica de raquianestesia e sedação. Houve monitorização 
com cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia e pressão arterial 
não invasiva. Iniciado o procedimento de sedação com midazolam  
(4 mg) e fentanila (80 mcg) IV, seguido de raquianestesia com solução 
anestésica contendo bupivacaína hiperbárica (12,5 mg); fentanila  
(25 mcg) e clonidina (15 mcg). Após a incisão cirúrgica, paciente apre-
senta hipotensão (70 x 43 mmHg) e bradicardia (42 bpm), sendo o 
tratamento com efedrina refratário. Paciente sem sintomas. Inicado 
bomba de fenilefrina, sem melhora. Observa-se supradesnivelamento 
de segmento ST de 9 mm em cardioscopia. Suspeitando-se de IAM, 
é solicitado que se encerre a cirurgia pela equipe cirúrgica. Paciente 
é medicado com AAS (200 mg) VO, solicitado exames laboratoriais e 
eletrocardiograma; que mostra infarto de parede anterior de V1-V4, 
além de aumento gradual da troponina. A.F.M., apresenta taquicardia 
sinusal (113 bpm), iniciado metoprolol (5 mg) IV e clopidogrel (300 mg) 
VO. Realizada punção arterial esquerda pela técnica de Seldinger, para 
pressão invasiva; além de punção venosa profunda em veia jugular 
interna esquerda. Solicitado então, vaga em unidade fechada, além de 
cateterismo cardíaco. Paciente evolui com hipertensão arterial de difícil 
controle, sendo iniciado Tridil em bomba de infusão contínua, além 
de dor precordial com irradiação para membro superior esquerdo e 
mandíbula. Paciente realizou cateterismo cardíaco, o qual evidenciou 
pressões cavitarias normais, artéria circunflexa com lesão grave após 
ramo marginal. O IAM em pacientes hígidos submetidos a cirurgias 
não cardíacas, é definido como o aumento da troponina em associação 
com alterações eletrocardiográficas ou sintomas. Pacientes que sofrem 
IAM intraoperatório, podem ter sintomas e sinais (raros) similares 
àqueles que sofrem uma síndrome coronariana aguda, porém, devido 
à influência de agentes anestésicos, analgésicos e amnestésicos, os 
sintomas são muitas vezes atípicos ou ausentes.
Referências
Fleisher LA, Fleischmann KE, Auerbach AD, Barnason SA, Beckman JA, Bozkurt B, 
et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and 
management of patients undergoing noncardiac surgery: a report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
J Am Coll Cardiol. 2014;64(22):e77-e137.

Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Simoons ML, Chaitman BR, White HD, et al. Third 
universal definition of myocardial infarction. Circulation. 2012;126(16):2020-35.

793 – Pneumoencéfalo após cirurgia de 
descompressão medular: relato de caso
Autores: Cláudio José da Silva Lemos, Francisco Juarez Filho, Fábio André 
da Fonseca Correa, *Márcia Marília Castro de Oliveira, André Angelo Cintra, 
Andre Luis Fonseca Barros

Instituição: Hospital Porto Dias

INTRODUÇÃO: Pneumoencéfalo, também denominado aerocele 
intracerebral ou pneumatocele, é uma coleção de ar na cavidade 
intracraniana. Na maioria dos casos é benigno, assintomático e apre-
senta resolução espontânea. Neste relato, mostramos paciente que 
evoluiu com quadro de desorientação em pós-operatório imediato 
com diagnóstico de pneumoencéfalo. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 41 anos, foi admitida para realização de cirurgia de 
tumor intrarraqueano lombar. Na avaliação pré-anestésica, paciente 
negou comorbidades, apresentava apenas dor lombar e paresia de 
membro inferior direito. A monitorização constou de cardioscopia, 
oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, capnografia e eletrence-
falograma. Foi realizada indução anestésica com fentanila (250 mcg), 
rocurônio (50 mg), propofol (150 mg) e manutenção com propofol  
(100 mcg/kg/min) em bomba de infusão controlada (BIC) e remifen-
tanila (0,15 mcg/kg/min) em BIC. A cirurgia teve duração de 4 horas, 
sem intercorrências. Após extubação, paciente encaminhada à sala 
de recuperação pós-anestésica (SRPA), onde evoluiu com episódio 
de oscilação de nível de consciência, apresentando desorientação, ao 
exame, pupilas isocóricas e fotorreagentes, com postura de flexão de 

membros superiores, hemodinamicante estável, sem uso de drogas 
vasoativas. O caso foi discutido com neurocirurgião e a paciente foi 
encaminhada para realização de ressonância de crânio, que evidenciou 
pneumoencéfalo frontal leve. Paciente evoluiu com melhora do quadro, 
tendo alta de UTI no 3º DPO consciente, orientada, com preservação de 
força motora nos 4 membros. DISCUSSÃO: Os sintomas mais comuns 
de pneumoencéfalo são cefaleia e alterações do nível de consciência. 
Dependendo do volume, o tratamento para casos leves é conservador. 
O caso em questão mostra a importância da vigilância anestésica e 
avaliação constante na sala de RPA, pois foi possível evidenciar, de 
maneira precoce, a alteração do nível de consciência da paciente. 
Referência 
Pereira CU, Dezena RA, Meguins LC, Teixeira MPS. Pneumoencéfalo: revisão da lite-
ratura. J Bras Neurocirurg. 2015;26(1):47-56.

831 – Reação anafilática a látex em paciente 
submetida à cesárea eletiva
Autores: Caio Júlio César Soares de Oliveira Fo, João Gabriel de Castro Pe-
reira, *João Henrique Dalla Bernardina Abreu, Cassiano Franco Bernardes, 
Paulo Antonio de Mattos Gouvêa, Erick Freitas Curi

Instituição: CET da AFECC/Hospital Santa Rita de Cássia 

Compõem a população de risco: profissionais de saúde, pacientes 
com espinha bífida ou alterações urogenitais, múltiplos procedimen-
tos cirúrgicos prévios, alergia a frutas como banana, kiwi, abacaxi, 
melão. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 35 anos, G5 P3 
A2, com uma cesárea prévia, apresentando diabetes gestacional, 
com tratamento adequado. Realizou internação para realização de 
cesárea eletiva, em avaliação pré-anestésica, ausência de preditores 
de via aérea difícil e sem relato de reações alérgicas prévias. Paciente 
levada à sala de cirurgia, onde foi realizada monitorização de acordo 
com a Resolução CFM 2.174/2017, obtido acesso venoso periféri-
co (18 G) e realizada administração de cefazolina (2 g). Realizada 
raquianestesia, com bupivacaína hiperbárica (12 mg) e morfina  
(80 mcg). Nascimento de concepto vivo, sexo feminino, ativo, Apgar 
8/9, realizada administração de 5 unidades de ocitocina, cetoprofeno 
(100 mg), dipirona (2 g) e ondansetrona (4 mg). Após retirada da 
placenta, paciente iniciou quadro de prurido cutâneo, taquicardia, 
hipotensão arterial. Realizada troca da solução cristaloide por uma sem 
medicações diluídas, realizada expansão volêmica com 1 L de cristaloi-
des, administração de bolus de 100 mcg de adrenalina, com resposta 
parcial; optou-se por manutenção em bomba de infusão de adre-
nalina (0,05 mcg/kg/min), ranitidina (50 mg), difenidramina (50 mg)  
e hidrocortisona (200 mg), com melhora das queixas e ausência de 
manifestações respiratórias; optou-se por não realizar IOT. Paciente 
encaminhada à UTI, onde foi preparado ambiente livre de látex de 
acordo com o protocolo hospitalar. Paciente evoluiu de maneira 
satisfatória com redução gradual da dose de adrenalina. Paciente 
apresentando melhora importante, com alta para enfermaria, ao ser 
novamente interrogada acerca de reações alérgicas prévias, paciente 
relatou que apresentava reação cutânea transitória e localizada em 
contato com derivados de borracha, que omitiu por julgar não ter 
repercussões no ato cirúrgico, permaneceu internada por mais três 
dias, até a alta hospitalar. DISCUSSÃO: A anafilaxia pode ser causada 
por mecanismos imunológicos e não imunológicos e é uma impor-
tante complicação intraoperatória, necessitando rápido diagnóstico 
e intervenção terapêutica Quando devidamente tratada, apresenta 
baixa taxa de mortalidade. Conforme se viu no caso, deve-se interrogar 
exaustivamente o paciente acerca de reações alérgicas prévias, mes-
mo que brandas, que, por vezes, podem ser omitidas pelo paciente. 
Referência 
Draisci G, Zanfini BA, Nucera E, Catarci S, Sangregorio R, Schiavino D, et al. La-
tex sensitization: a special risk for the obstetric population? Anesthesiology. 
2011;114(3):565-9.
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838 – Complicação em endoscopia digestiva 
alta, de paciente com fístula atrioesofágica 
não diagnosticada
Autores: Caio Júlio César Soares de Oliveira Fo, Antonio Lucas Binda Junior, 
Thainara Aparecida Mendes, Erick Freitas Curi, Renato Bastos da Silva 
Murad, *Mariana Matias da Costa

Instituição: CET da AFECC/Hospital Santa Rita de Cássia 

INTRODUÇÃO: A fístula atrioesofágica é uma rara, porém grave com-
plicação, relacionada a procedimentos de ablação, com incidência 
de 0,1 a 0,25%, apresentando mortalidade de 100% sem tratamento 
estipulado, tendo diagnóstico dificultado pelo curso inicial discreto. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 67 anos, portador 
de HAS, histórico de ablação de fibrilação atrial, evoluindo com 
um mês de dispepsia após o procedimento, com surgimento de 
febre alta e tremores, decidiu procurar atendimento em pronto-so-
corro. Exames laboratoriais sem alterações agudas, radiografia de 
tórax com presença de consolidação em pulmão esquerdo, sendo 
realizada internação hospitalar e solicitada endoscopia digestiva 
alta pelo médico assistente, realizado procedimento sob sedação 
com propofol (50 mg), fentanila (75 mcg) e midazolam (1 mg), com 
paciente monitorizado de acordo com a Resolução CFM 2.174/17. 
Procedimento realizado sem intercorrências; após 40 minutos de 
observação em sala de recuperação pós-anestésica, paciente evoluiu 
com rebaixamento do nível de consciência, GCS 7, com perda de 
força em membros superiores e inferiores (grau 0 de força). Neces-
sitando de intubação orotraqueal, paciente foi transportado para 
a unidade coronariana, onde foi realizada tomografia de crânio e 
tórax, sem alterações. Paciente mantendo déficit neurológico, em 
RASS-5 sem sedação; devido aos exames inalterados, optou-se por 
complementar a avaliação com arteriografia, também sem altera-
ções. No dia seguinte, devido à forte suspeição clínica de fístula 
atrioesofágica, complicada com aeroembolismo durante a endos-
copia digestiva, optou-se por abordagem pela equipe de cirurgia 
cardíaca, que encontrou a fístula e realizou a correção. O paciente 
apresentou melhora do nível de consciência, sendo extubado, 
porém manteve déficit neurológico motor; realizada ressonância 
nuclear magnética de crânio, com evidência de lesões difusas no 
parênquima cerebral. Paciente seguiu internado em unidade coro-
nariana até evoluir para óbito no vigésimo quarto dia de internação. 
DISCUSSÃO: Apesar de cuidados estarem sendo realizados para a 
redução dessa complicação em procedimentos de ablação, como 
monitorização eletrofisiológica, utilização de inibidor de bomba de 
prótons antes e após a ablação, monitorização da temperatura e 
orientação dos pacientes acerca de sinais de alarme para procurar 
atendimento especializado, trata-se de uma complicação com alta 
mortalidade a despeito do tratamento adequado. A endoscopia 
digestiva alta nesses casos deve ser realizada somente em quadros 
agudos após ablação, onde a evidência de ulceração esofágica é 
um alerta para risco de formação futura de fístula atrioesofágica, 
na suspeita de fístula já formada. 
Referência 
Siegel MO, Parenti DM, Simon GL. Atrial-esophageal fistula after atrial radiofrequency 
catheter ablation. Clin Infec Dis. 2010;51(1):73-6.

845 – Fatores de risco para hipotermia pós-
operatória na sala de recuperação  
pós-anestésica: estudo transversal
Autores: Fabrício Tavares Mendonça, *Thiago Cavalcante Magalhães, 
Jabson dos Santos Ferreira, Victor Hugo Ferreira Guilardi, Gabriel Maga-
lhães Nunes Guimarães

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A hipotermia, definida como tem-
peratura sanguínea central abaixo de 36ºC, apresenta incidência 
que varia de 20 a 90% no perioperatório e pode piorar o desfecho.  
A monitoração sistemática pós-operatória da temperatura não é 
um padrão de atendimento no Brasil e há poucas publicações sobre 
recuperação da temperatura na sala de recuperação pós-anestésica 
(SRPA). MÉTODO: Estudo multicêntrico, observacional, transversal, 
conduzido em hospital materno-infantil e terciário do SUS. Na 
admissão e alta da sala operatória (SO) e na SRPA, os pacientes 
submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos ou de urgência 
tiveram aferidos: temperatura timpânica, sinais vitais, eventos 
adversos, tempo de permanência na SRPA e tempo de internação. 
RESULTADO: Foram avaliados 312 pacientes com idades entre 18 
e 85 anos. A incidência de hipotermia, no hospital geral, foi de 
48,30% e, no hospital obstétrico, de 82,9%. No hospital geral, os 
pacientes ASA III apresentaram maior incidência de hipotermia 
(25,4% vs. 17,2%, p = 0,037). Os idosos, apesar de chegarem em 
SO com temperatura maior (p = 0,003), apresentaram maior queda 
intraoperatória quando comparados aos jovens, tendo perdido mais 
temperatura durante a permanência na SRPA, principalmente nos 
momentos 75 (p = 0,006), 90 (p = 0,016), 105 (p = 0,005) minutos 
e na alta (p = 0,016). Pacientes hipotérmicos apresentaram maior 
incidência de calafrios intraoperatórios (7% vs. 0%, OR 10,34, IC 
95: 1,29-82,99, p = 0,003), e os que receberam anestesia regional 
(74,6% vs. 52,5%, p < 0,001) e morfina intratecal (30,7% vs. 13,9%, 
p = 0,038) apresentaram mais hipotermia. O aquecimento com 
ar forçado intraoperatório foi protetor (p = 0,033). Os pacientes 
hipotérmicos também apresentaram maior incidência de cala-
frios pós-operatórios (10,5% vs. 0%, OR 15,52, IC 95: 1,99-120,67,  
p < 0,001) e maior incidência de complicações gerais (13,2% vs. 2,5%, 
OR 4,80, IC 95: 1,55-14,82, p = 0,002). No hospital materno-infantil, 
quem recebeu anestesia geral apresentou menor incidência de 
hipotermia (46,2% vs. 1,6%, p < 0,001). As pacientes que receberam 
fentanila apresentaram menor incidência (30,8% vs. 0%), e as que 
receberam sufentanila e morfina apresentaram maior incidência 
(68,3% vs. 7,7%). O aquecimento com ar forçado (7,7% vs. 0%,  
p = 0,027) e o uso de soro aquecido na SO (23,1% vs. 1,6%) e na SRPA 
(15,4% vs. 0%) foram fatores protetores. As pacientes obstétricas 
hipotérmicas permaneceram mais tempo internadas (p < 0,001). 
CONCLUSÃO: A hipotermia ainda é um problema importante em 
nossa prática. Mais da metade dos pacientes analisados apresen-
taram hipotermia durante a admissão na SRPA, levando a maiores 
complicações no hospital geral e a maior tempo de internação no 
hospital materno-infantil. 
Referência 
Mendonça FT, Lucena MC, Quirino RS, Govêia CS, Guimarães GMN. Fatores de risco 
para hipotermia pós-operatória em sala de recuperação pós-anestésica: estudo piloto 
prospectivo de prognóstico. Rev Bras Anestesiol.2019;69(2):122-30.

848 – Hipertermia maligna em paciente 
submetida à lobectomia frontal: relato  
de caso 
Autores: *Fabio Rocha Nunes, Glauco Ulysses de Oliveira, Renan Cabral 
Gognette

Instituição: FAMERP

INTRODUÇÃO: A hipertermia maligna (HM) é uma potencial de-
sordem farmacogenética letal que afeta indivíduos predispostos 
a terem uma liberação descontrolada de Ca2+ do retículo sarco-
plasmático se forem expostos a determinadas medicações. A HM 
ocorre igualmente em ambos os sexos, com incidência aproximada 
de 1/50.000 em pacientes adultos e 1/15.000 em pacientes infantis. 
RELATO DE CASO: T.N.R., 70 kg, sexo feminino, nega alergias e co-
morbidades. Deu entrada no serviço para realização de lobectomia 
temporal, por síndromes convulsivas de repetição, após exames 
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pré-operatórios normais. Foi realizada anestesia geral balancea-
da, na indução optou-se por sufentanila, propofol e atracúrio e 
posterior manutenção com sevoflurano e atracúrio em bomba de 
infusão.  Após 1 hora e 20 minutos de procedimento, a paciente inicia 
quadro de taquicardia, queda discreta da saturação de oxigênio, 
hipertermia, e elevação acentuada do CO2 exalado. Foi checado o 
posicionamento do tubo orotraqueal, todo o sistema de ventilação, 
trocada cal soldada e ajustada ventilação na tentativa de lavagem 
do CO2. Administrados 2 g de dipirona, iniciada infusão de líquidos 
resfriados, retirados cobertores e aplicadas compressas com gelo 
sobre a paciente; as medidas, no entanto, foram insuficientes. 
Foram coletadas gasometrias arterial e venosa, onde se confirmou 
acidose importante, optando-se por infundir dantroleno (2,5 mg/kg)  
e substituir o anestésico inalatório pelo propofol em bomba de 
infusão. Após cerca de 10 minutos do início da terapia, o paciente 
apresentou melhora instantânea do quadro. Ao fim da cirurgia, 
paciente foi encaminhada à UTI intubada, monitorizada, em ven-
tilação mecânica e hemodinamicamente estável. Na admissão, 
foram solicitados exames laboratoriais, que corroboraram para o 
diagnóstico de hipertermia maligna. DISCUSSÃO: O acúmulo de 
Ca2+ no mioplasma, leva a um estado hipermetabólico capaz de 
gerar hipoxemia, acidose metabólica, rabdomiólise e um rápido 
aumento da temperatura corporal, que deve ser identificada e 
tratada precocemente. Os principais responsáveis pelo desen-
volvimento da HM são os anestésicos inalatórios e o relaxante 
muscular do tipo despolarizante usados em pacientes com o gene 
RyR1 mutante, repercutindo em perda da homeostase muscular e 
consequentes contrações musculares sustentadas. O tratamento 
consiste em medidas indiretas, como trocar o circuito anestésico, 
resfriar o paciente e corrigir distúrbios hidreletrolíticos. Além disso, 
é necessário o uso do dantroleno, medicamento capaz de bloquear 
a RyR1 e regular a homeostase nas fibras musculares, por meio da 
dessensibilização dos canais ao cálcio. 
Referência
Correia ACC, Silva PCB, Silva BA. Hipertermia maligna: aspectos moleculares e clínicos. 
Rev Bras Anestesiol.2012;62(6):828-37.

927 – Hipercapnia intraoperatória em 
paciente portador de síndrome de Jeune  
sob anestesia geral
Autores: *Izabella Foratini Mercier, Anúzia Fabíolla de S.Albuquerque 
Barros, Erick Freitas Curi, Rodrigo Ferreira Monteiro, Sigmar Aurea Cabral, 
Antônio Roberto Carraretto

Instituição: Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais – UFES

INTRODUÇÃO: Síndrome de Jeune (SJ) é uma doença autossômica 
recessiva caracterizada por estreitamento torácico e hipoplasia 
pulmonar, sendo um desafio à anestesia. Dificuldade ventilatória 
é frequente, e o paciente é sujeito a repetidos procedimentos 
anestésicos devido alta dependência cirúrgica. Há relatos de casos 
de anestesia com halogenados e succinilcolina em pacientes com 
SJ sem ocorrência de hipertermia maligna (HM). Neste relato, des-
crevemos a hipótese de HM em um paciente com SJ. RELATO DE 
CASO: Paciente de 1 mês e 14 dias, sexo masculino, portador de SJ, 
intubado, advindo da UTIP para confecção de traqueostomia (TQT). 
A mãe negou anestesias prévias. Monitorizado segundo resolução 
CFM 2.174/2017 e induzido com sevoflurano. Após início do pro-
cedimento, a ventilação do paciente piorou, os cirurgiões tiveram 
dificuldades técnicas e houve falha na realização da TQT em mais 
de uma tentativa, causando hipóxia, bradicardia e duas paradas car-
diorrespiratórias (PCR) revertidas com reanimação cardiopulmonar 
(RCP). Houve elevação da EtCO2 para 100 mmHg e taquicardia entre 
as PCRs, sem hipertermia. A gasometria arterial pós-PCR mostrou 
acidose respiratória (pH 6,9, pCO2 138 mmHg, H2CO3 26 mEq/L).  
O procedimento foi suspenso e o paciente voltou à UTIP. Após 48 

horas, paciente retorna estável para nova tentativa de TQT. Monitori-
zação (resolução 2.174/2017) e nova indução com sevoflurano. Logo 
observado aumento de EtCO2 de 47 para 85 mmHg, taquicardia e 
rigidez torácica, antes da manipulação cirúrgica. Consideramos HM, 
suspenso sevoflurano, aumentado fluxo de gases frescos, mudança 
para anestesia venosa (10 mcg de fentanila e 70 mcg/kg/min de 
propofol) e iniciado dantroleno. EtCO2 retornou para 45 mmHg 
e houve queda da frequência cardíaca. TQT realizada e paciente 
retornou estável à UTIP. Família orientada sobre predisposição à 
HM e investigação ambulatorial para confirmação diagnóstica. 
DISCUSSÃO: A hipercarbia foi subestimada na primeira anestesia, 
pois valorizamos o perfil sindrômico do paciente e as dificuldades 
cirúrgicas. Em um segundo momento, na ausência de outras causas 
aparentes, hipercarbia e taquicardia foram suficientes para suspeição 
de HM. A melhora do paciente sem tratamento clínico específico 
para HM na primeira crise não elimina esse diagnóstico, pois a HM 
é uma síndrome de espectro clínico variável e o anestesiologista 
deve cogitá-la mesmo com apresentações menos típicas, como a 
forma frustra. Atenção especial deve ser dada no surgimento de 
hipercarbia em pacientes com alterações anatômicas que compro-
metam a ventilação, para que não haja retardo no reconhecimento 
da HM e na introdução precoce de seu tratamento.
Referências 
Kotoda M, Ishiyama T, Okuyama K, Matsukawa T. Anesthetic management of a child 
with jeune syndrome for tracheotomy: a case report. A A Case Rep. 2017;8(5):119-21.

Spíndola, MAC. Apresentações clínicas da hipertermia maligna. In: Almeida HC, 
Tsnaclis AMC, Amaral JL. Hipertermia maligna. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu; 
2009. p.187-98.

963 – Complicação neurológica  
em anestesia ginecológica
Autores: *Rodrigo Ferreira Monteiro, Fabricio Rocha Gomes, Lucas Ven-
torim de Tassis, Felipe Gustavo de Medeiros Santos, Sigmar Aurea Cabral, 
Antônio Roberto Carraretto

Instituição: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes

INTRODUÇÃO: A sedação é uma prática corriqueira na anestesia, 
como técnica única ou associada. Dentre as medicações utilizadas 
para tal prática, encontra-se o droperidol, um neuroléptico do grupo 
das butirofenonas, que age bloqueando os receptores dopami-
nérgicos, levando à sedação, antiêmese e vasodilatação vascular 
periférica. Todavia, apresenta alguns efeitos colaterais, dentre eles: 
síndrome do qT longo e síndrome neuroléptica maligna. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo feminino, 43 anos, 82 kg, estado físico ASA II 
(hipertensão arterial em uso de captopril), levada à sala de operação 
(SO) para realização de histerectomia total abdominal por miomatose 
uterina. Monitorou-se conforme a Resolução CFM nº 2.174 de 2017. 
Iniciou-se o procedimento anestésico com sedação (midazolam, 3 
mg, droperidol, 2,5 mg, fentanila, 50 mcg). Posicionada em decúbito 
lateral esquerdo para realização de raquianestesia. Puncionou-se o 
canal subaracnóideo com agulha 27 G Quincke, punção única com 
injeção de solução anestésica (bupivacaína hiperbárica, 14 mg, fen-
tanila, 20 mcg, morfina, 60 mcg). Após o bloqueio, procedeu-se ao 
posicionamento da paciente em decúbito dorsal, com cateterização 
vesical e início do procedimento após instalação da anestesia em 
T6. Quinze minutos após, a paciente evoluiu com redução abrupta 
da frequência cardíaca e da pressão arterial, prontamente tratada 
com atropina (1 mg) e efedrina (5 mg) com sucesso. Ao término da 
cirurgia, a paciente ainda sedada (RASS-3) foi encaminhada à SRPA. 
Reavaliada após 2 horas, permanecia sonolenta e apresentou rigidez 
dos músculos esqueléticos e disfunção autonômica ao estímulo 
doloroso. Aventada a hipótese de crise convulsiva tônica, foi feito 
diazepam (5 mg), com melhora da rigidez. Encaminhada ao CTI para 
seguimento em pós-operatório imediato e avaliação neurológica. DIS-
CUSSÃO: A síndrome neuroléptica maligna ocorre em 0,5 a 1,0% dos 
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pacientes expostos a neurolépticos, sobretudo em pacientes jovens. 
O quadro clínico inclui hipertermia, rigidez muscular e alteração do 
nível de consciência. Um diagnóstico diferencial a ser considerado 
é a síndrome extrapiramidal, que se caracteriza por discinesia tardia. 
Cabe ao anestesiologista estar preparado para reconhecer e tratar 
imediatamente quaisquer eventos adversos dos fármacos de seu 
uso cotidiano. 
Referências 
Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 2.174, de 14 de dezembro de 2017. 
Brasília: CFM; 2017.

Sarkar S, Gupta N. Drug information update. Atypical antipsychotics and neuroleptic 
malignant syndrome: nuances and pragmatics of the association. BJPsych Bull. 
2017;41(4):211-6.

966 – Queimadura térmica associada a uso 
inadequado de equipamento  
de aquecimento: relato de caso
Autores: *Jorge Douglas Lima Ramos, Gilberto de Oliveira Reis Júnior, 
Gustavo Michel da Cunha Cruz, Elissa Carla Pinto Jaques, Igor Pelinca 
Calado, Ana Gabriela de Souza L. Kriger Pinheiro

Instituição: Hospital Agamenon Magalhães, Recife, PE

INTRODUÇÃO: De acordo com o banco de dados do projeto Closed 
Claims da American Society of Anesthesiologists (ASA), de 1995 a 
2010 foram observados 41 casos de lesões por queimadura; 61% deles 
resultaram do uso de materiais aquecidos ou de equipamentos de 
aquecimento. Relatamos aqui um caso de queimaduras de segundo 
grau nos membros inferiores ocasionadas pelo uso inadequado de 
dispositivo de aquecimento de ar forçado. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo masculino, 70 anos, ASA III, admitido no centro cirúrgico 
para gastrectomia total e esplenectomia com linfadenectomia por 
câncer gástrico. Submetido à combinação de anestesia peridural 
analgésica (ropivacaína 0,2% e morfina, 2 mg) com implantação de 
cateter e geral balanceada (etomidato, 0,2 mg/kg, fentanila, 5 mcg/
kg, e manutenção com sevoflurano 2%). Foi instituída monitorização 
minimamente invasiva para otimizar terapia hemodinâmica guiada 
por metas. Optou-se pelo uso de aquecedor por ar forçado para 
evitar a hipotermia intraoperatória, mas devido à ausência da manta 
que acompanha o dispositivo, utilizou-se dois lençóis em substitui-
ção. A cirurgia não teve intercorrências; entretanto, ao final desta, o 
paciente apresentou hipertermia (38°C) e sudorese profusa, sendo 
observado que o aquecedor estava configurado para temperatura de 
43°C. O paciente foi extubado na sala cirúrgica e admitido na UTI. Foi 
encaminhado para enfermaria no 2º dia de pós-operatório. A partir 
de então, iniciou quadro de dor nos membros inferiores, nos quais 
foram observadas lesões bolhosas com hiperemia nas panturrilhas e 
no terço distal da coxa e fossa poplítea do membro inferior esquerdo. 
Suas lesões foram tratadas com curativos especiais gerenciados pela 
comissão de curativos do hospital e houve necessidade de retardar a 
alta hospitalar para realização de antibioticoterapia com meropeném 
e vancomicina, mesmo assim não ocorreu interferência no desfecho 
pós-operatório. DISCUSSÃO: Mesmo com a existência de casos na 
literatura estrangeira acerca de lesões térmicas ocasionadas pelo uso 
indevido de equipamentos de aquecimento e alertas dos próprios 
fabricantes para esse risco, novos casos continuam ocorrendo (mesmo 
com poucos sendo relatados na literatura nacional). A segurança do 
paciente é dimensão essencial da qualidade do cuidado em saúde, 
e seguir as instruções para o uso adequado de equipamentos é 
essencial para evitar eventos adversos. 
Referências 
Chung K,Lee S, Oh S, Choi J, Cho HS. Thermal burn injury associated with a forced-air 
warming device. Korean J Anesthesiol. 2012;62(4):391-2.

Mentha SP. Burn injuries from warming devices in the operating room. Am Soc 
Anesthesiol. 2013;77(2):16-7. 

998 – Bloqueio do gânglio esfenopalatino 
em cefaleia pós-punção dural em contexto 
hospitalar
Autores: Rodrigo de Paiva, João Paulo Simões Domeni, Luis Antônio Bor-
ges, *Renan de Paiva Castro, Gabriel José Redondano de Oliveira, Thiago 
Romanelli Ribeiro

Instituição: Hospital Vera Cruz Campinas

INTRODUÇÃO: A raquianestesia (RA) consiste na introdução de 
anestésico local no líquido cefalorraquidiano (LCR) por punção 
subaracnóidea no nível lombar e pode ter como complicação pós-
-operatória a cefaleia pós-punção (CPP), causada pela diminuição 
da pressão do LCR gerando tração das estruturas cerebrais o que 
acarreta em dor cefálica. A sua incidência está diretamente re-
lacionada com o calibre da agulha utilizada e com o número de 
tentativas de punção, que pode gerar uma perda do LCR maior que 
a produção. Dessa forma, recomenda-se a utilização de agulhas 
de menor calibre. O tratamento da CPP é iniciado com medidas 
clínicas, como hidratação venosa associado a anti-inflamatórios, 
analgésicos, corticoides e cafeína. Nos casos refratários, utiliza-se 
o tampão sanguíneo peridural (TSP), um procedimento invasivo 
altamente resolutivo, mas com possíveis riscos inerentes. Como 
uma nova opção terapêutica menos invasiva, tem-se o bloqueio do 
gânglio esfenopalatino (BGEP) que possui uma boa resolutividade, 
menor risco e trauma psicológico ao paciente. RELATO DE CASO:  
F.M.M.C., 41 anos, sexo feminino, ASA I, internou para miomec-
tomia. Realizada anestesia geral associada à raquianestesia para 
analgesia pós-operatória. O procedimento cirúrgico e anestésico 
foram realizados sem intercorrências. Dois dias após, a paciente 
evoluiu com cefaleia pulsátil intensa e limitante em região frontal, 
sem irradiação, associada a fotofobia, náuseas e vômitos, desen-
cadeados após iniciar atividades mínimas, como deambulação 
e higiene pessoal, com melhora em decúbito dorsal e piora em 
posição vertical. Com a hipótese diagnóstica de CPP, foram reali-
zadas as medidas clínicas iniciais, porém sem êxito. Assim, como 
uma segunda opção terapêutica menos invasiva, optou-se pelo 
BGEP bilateral, realizado com a utilização de aplicador com ponta 
de algodão embebido em levobupivacaína a 0,5% sob monitori-
zação por 5 minutos. Após 1 hora da realização do procedimento, 
foi obtido alívio significativo dos sintomas. DISCUSSÃO: O alívio 
da CPP pós-RA pode não ser obtido com as medidas clínicas 
iniciais. Assim, o presente relato possui o objetivo de sugerir o 
BGEP como alternativa inicial após falha terapêutica das primeiras 
medidas clínicas, uma vez que se trata de procedimento seguro 
e menos invasivo. 
Referências 
 Cardoso JM, Sá M, Graça R, Reis H, Almeida L, Pinheiro C, et al.Bloqueio do gânglio 
esfenopalatino para cefaleia pós-punção dural em contexto de ambulatório. Rev 
Bras Anestesiol. 2017;67 (3):311-13. 

Netto IB, Catharino AMS, Crasto MCV,Pires MLE, Silva MG,Salles LCB, et al. Cefaléia 
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1003 – Parada cardíaca associada a 
raquianestesia ao posicionar a paciente
Autores:  Jairo Pombo do Amaral Neto, *Nathalie Valmoré Harduim, Jéssica 
de Bem Marques da Silva, Diego Ferreira Affonso Pereira, Marco Antônio 
Cardoso de Resende, Rogério Luiz da Rocha Videira

Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro CET-Sílvio Ramos Lins-UFF

INTRODUÇÃO: A raquianestesia é a técnica anestésica mais em-
pregada no mundo. A incidência de parada cardíaca (PC) durante 
a anestesia no neuroeixo é de aproximadamente 5,5/10.000 casos.  
A simpatólise induzida altera o equilíbrio do sistema nervoso au-
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tônomo, com predomínio parassimpático que torna mais lenta 
a condução no nódulo SA e AV.1 Relatamos o caso de PC após 
raquianestesia, durante o posicionamento, em paciente em uso de 
betabloqueador. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 45 
anos, 63 kg, ASA II, com hipertensão tratada com atenolol e captopril, 
foi admitida para realização de ureterolitotripsia. Após antissepsia e 
assepsia, foi realizada raquianestesia pela via mediana, L3-L4, com 
injeção de bupivacaína hiperbárica (12 mg) e fentanila (25 mcg). 
Após 3 minutos, foi observado bloqueio sensitivo térmico em T6. 
Houve então manipulação brusca da paciente pela equipe cirúrgica 
para posicionamento em litotomia. Após segundos, houve bradi-
cardia progressiva, não responsiva à atropina (0,75 mg, IV), perda 
súbita da consciência e PC em assistolia. Foi iniciada prontamente 
massagem cardíaca externa e administrada adrenalina (1 mg, IV). 
A duração da PC foi menor que 1 minuto. A paciente recobrou a 
consciência sem sequelas e a cirurgia foi realizada. Houve aumento 
da troponina no pós-operatório, sem disfunção diastólica ou contrátil 
à ecocardiografia. A paciente teve alta após cinco dias, sem queixas. 
CONCLUSÃO: Raquianestesia com bloqueio sensitivo mediotorácico 
está associada a bloqueio das fibras cardioaceleradoras (T1-T4), 
o que contribui para bradicardia, pois o bloqueio autonômico 
se dá 2 a 6 dermátomos acima do nível sensitivo. Esse bloqueio 
simpático extenso causa vasodilatação periférica com diminuição 
do retorno venoso e bradicardia acentuada atribuída ao reflexo 
de Bezold-Jarisch. São fatores de risco para PC pós-raquianestesia: 
paciente jovem, ASA I, vagotônico, betabloqueado, possivelmente 
hipovolêmico devido a jejum prolongado, com bloqueio sensitivo 
alto. Há necessidade de se observar a condição hemodinâmica 
durante todo o tempo, mas atenção especial deve ser dada ao 
período de posicionamento do paciente, ainda durante a insta-
lação do bloqueio. Os anestesiologistas devem manter vigilância 
constante para propiciar aos seus pacientes maior segurança nos 
diversos procedimentos.2 
Referências 
1. Kumari A, Gupta R, Bajwa SJS, Singh A. Unanticipated cardiac arrest under spinal 
anesthesia: an unavoidable mystery with review of current literature. Anesth Essays 
Res. 2014;8(1):99-102. 

2. Hohn A, Machatschek JN, Franklin J, Padosch SA. Incidence and risk factors of 
anaesthesia-related perioperative cardiac arrest. Eur J Anaesth. 2018;35(4):266-72.

1006 – Hipercapnia na vigência de halogenado: 
caso suspeito de hipertermia maligna
Autores: Marcelo Giovannoni de Assis, Lucas Branco de Araújo Diniz, Daniele 
Tailla Oliveira, *Lhaís dos Santos de Almeida, Rodrigo de Lima e Souza

Instituição: Hospital Madre Teresa

A hipertermia maligna (HM) é uma síndrome farmacogenética que 
ocorre durante a anestesia com uso de halogenado volátil e/ou 
administração de relaxante muscular despolarizante. Manifesta-se 
como uma crise hipermetabólica, em indivíduos geneticamente 
predispostos. Embora inicialmente associada a uma taxa de mor-
talidade de 60%, o diagnóstico precoce e o uso de dantroleno 
reduziu a mortalidade. O presente relato demonstra parâmetros 
clínicos e relevantes à suspeita diagnóstica. RELATO DE CASO: 
F.V.S.P., 21 anos, sexo masculino, internado no CTI por quadro de 
politraumatismo. Apresentava fraturas nos membros inferiores com 
proposta de abordagem cirúrgica. Na admissão ao bloco cirúrgico, 
encontrava-se sedado em ventilação mecânica e estável hemodina-
micamente. Apresentava CPK 686; creatinina 0,9; K 3,7. Após o início 
da anestesia com sevoflurano, apresentou taquicardia associada a 
hipercapnia (58 mmHg), hipotensão e Tax 37,7oC. Suspeitou-se de 
HM, interrompeu-se o anestésico halogenado e trocou-se o circuito 
de ventilação com fluxo de O2 a 10 L/min. Iniciada anestesia venosa 
total com propofol e remifentanila naquele momento. Após, o 
paciente evoluiu com melhora dos parâmetros: FC 80 bpm, CO2  

33 mmHg, Tax 35,6oC. No pós-operatório imediato: CPK 1296; K 4,7.  
No CTI, apresentou instabilidade hemodinâmica, requerendo no-
radrenalina a 10 mL/h. Evoluiu com picos febris e oligoanúria.  
A incidência de episódios de HM na população geral é estimada 
em 1:100.000 anestésicos administrados, com maior frequência 
em homens. O sinal inicial mais comum de HM é um aumento 
inexplicável nos valores de EtCO2 resistente ao aumento da ven-
tilação por minuto, associado à presença de taquicardia sinusal. 
A temperatura corporal central pode subir 1ºC em intervalos 
de alguns minutos. Raramente ocorre rigidez de masseter ou 
generalizada. Entre 12 e 24 horas após o início da crise, ocorre 
elevação máxima dos níveis plasmáticos de CPK. Outros sinais 
associados são acidose metabólica e respiratória mistas, hiper-
calemia, coagulação intravascular disseminada. No evento agu-
do, o diagnóstico é presuntivo na presença de uma ou mais das 
manifestações clínicas típicas. O tratamento deve ser iniciado tão 
logo o mesmo seja considerado razoável, sendo o dantroleno o 
único medicamento que se mostrou eficaz. A confirmação de 
suscetibilidade dependerá do resultado de teste de contratura de 
cafeína-halotano (CHCT), após três meses da crise. É imperativo 
continuar a considerar outras causas, como sepse, trauma ou 
compressão muscular. 
Referência
Kim TW, Nemergut ME. Preparation of modern anesthesia workstations for malignant 
hyperthermia–susceptible patients: a review of past and present practice. Anesthe-
siology. 2011;114(1):205-11.

1010 – Edema agudo pulmonar  
não cardiogênico após administração  
de naloxona: relato de caso
Autores: *Sara Pinheiro Paulo, Camila Tavares Teixeira, Victor Sampaio 
de Almeida, João Carlos Macedo F. de Oliveira Junior, Fabiana Viana Del 
Guerra, Mariana Schettini Magalhães Dias

Instituição: CET do Hospital São Rafael, Salvador/BA

INTRODUÇÃO: A naloxona é um antagonista competitivo do recep-
tor μ-opioide que reverte os efeitos da intoxicação por opioides. As 
reações adversas a essa droga incluem hipertensão, arritmias, parada 
cardíaca, convulsões e, raramente, edema pulmonar. O edema pulmo-
nar não cardiogênico (EPNC) induzido por naloxona tem sido pouco 
relatado na literatura. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
51 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, depressão e 
colelitíase sintomática. Admitida para realização de colecistectomia 
videolaparoscópica eletiva, em bom estado geral, com ausência de 
dor, FC 70 bpm, PA 130 x 80 mmHg e SpO2 99% em ar ambiente. 
Após monitorização, foi realizada indução com sufentanila (25 mcg), 
propofol (140 mg), lidocaína a 2% (60 mg) e rocurônio (30 mg), se-
guida de intubação orotraqueal, ventilação mecânica, medidas de 
EtCO2 e temperatura, sem intercorrências. A anestesia foi mantida 
com sevoflurano com alvo de 1 CAM. Foram ainda administrados 
sufentanila (5 mcg), dexametasona (6 mg), ondansetrona (4 mg), 
clonidina (75 mcg), parecoxibe (40 mg), dipirona (2 g), atropina  
(1 mg) e neostigmina (2 mg). O procedimento durou 2 horas, sem 
complicações. A paciente foi extubada sem intercorrências, no entanto 
desenvolveu, a seguir, depressão do nível de consciência e respiratória. 
Foram administrados 0,2 mg de naloxona intravenosa para reversão 
desse efeito. A paciente restabeleceu a consciência e, subsequente-
mente, instalou-se insuficiência respiratória hipóxica. Sua saturação 
de oxigênio foi até 60% apesar do suporte de oxigênio por máscara 
facial. Estava taquipneica, com FR de 24 irpm, FC média de 90 bpm, 
PA normal de 126 x 78 mmHg e apresentou hemoptise. Foi realizada 
ultrassonografia pulmonar com predomínio de linhas B de Kerley e 
radiografia de tórax com cefalização da trama vascular. Em seguida, 
foram realizadas medidas para congestão, inclusive ventilação não 
invasiva. Um ECG revelou ritmo sinusal normal, enzimas cardíacas 
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negativas e BNP normal. Após 5 horas, ela já apresentava melhora 
clínica, mas foi encaminhada à UTI para seguimento. A paciente 
foi diagnosticada com EPNC induzido por naloxona. DISCUSSÃO: 
Sugere-se que o EPNC induzido por naloxona ocorra a uma taxa 
que varia de 0,2 a 3,6%. Acontece provavelmente uma resposta 
adrenérgica a um aumento nas catecolaminas, com vasoconstrição 
e hipertensão pulmonar. A suspeita diagnóstica baseou-se em vários 
fatores, incluindo um escore Naranjo de 6, o fato de os sintomas terem 
ocorrido após administração do medicamento e outras causas de 
edema pulmonar terem sido investigadas e excluídas.
Referência 
Lynn RR, Galinkin JL. Naloxone dosage for opioid reversal: current evidence and 
clinical implications. Adv Drug Saf. 2018;9(1):53–68.

1026 – Tamponamento cardíaco durante 
oclusão percutânea de apêndice atrial 
esquerdo: relato de caso
Autores: *Camilla Corrêa e Castro, Fernanda Lourenço Furigo, Marcelo 
Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fábio Luis Ferrari Regatieri, Vanessa Ramalho 
de Brito, Lucas Vendrami Rimi

Instituição: CET IPAR – HGI/Hospital São Camilo Pompeia 

INTRODUÇÃO: Fibrilação atrial (FA) é uma arritmia que submete os 
pacientes a alto risco de eventos tromboembólicos. Em até 90% 
dos casos de FA, os trombos se localizam dentro do apêndice atrial 
esquerdo (AAE), particularmente naqueles com FA de origem não 
valvar. A prevenção de eventos tromboembólicos é realizada com 
anticoagulantes orais, quando o paciente apresenta pontuação na 
escala de predição de eventos tromboembólicos (CHA2DS2-VAsc) 
acima de 2 pontos. Naqueles com alto risco de sangramento ou 
comprovada limitação do uso da anticoagulação, uma estratégia 
alternativa é a oclusão do apêndice atrial esquerdo (OAAE). RELA-
TO DE CASO: , G.B.A., sexo feminino, 82 anos, hipertensão arterial, 
coronariopata, FA crônica em uso de varfarina com controle labo-
ratorial inadequado, há 2 semanas apresentou quadro de melena e 
instabilidade hemodinâmica. Após resolução do quadro, optou-se 
pela OAAE. Procedimento realizado sob anestesia geral, monito-
rização com pressão arterial invasiva, cardioscopia, oximetria de 
pulso, capnografia, índice bispectral e ecocardiografia transeso-
fágica. Indução com fentanila (1 mcg/kg), etomidato (0,2 mg/kg), 
rocurônio (0,6 mg/kg), manutenção com sevoflurano 1,4%. Durante 
o procedimento, foi observada queda abrupta de pressão arterial 
média, capnografia e índice bispectral, com elevação de taxa de 
supressão, sendo informado imediatamente à equipe de cardiolo-
gia. Observado grande derrame pericárdico pela ecocardiografia, 
realizada pericardiocentese de emergência, drenados 500 mL de 
líquido hemático, com restauração da estabilidade hemodinâmica. 
Procedimento foi finalizado sem mais intercorrências. Paciente 
foi encaminhada à UTI entubada, sem uso de aminas vasoativas. 
Foi extubada no mesmo dia, recebendo alta para o quarto após 
5 dias. CONCLUSÃO: O fechamento do AAE por via percutânea é 
menos invasivo que a sua exclusão cirúrgica, sendo um procedi-
mento complexo, podendo estar associado a complicações graves, 
atribuídas principalmente às técnicas necessárias para implantar 
o dispositivo, incluindo a punção transeptal e a manipulação de 
fios rígidos e guias no átrio esquerdo e AAE. O derrame pericárdico 
resultando em tamponamento cardíaco é uma das complicações 
mais graves, podendo ocorrer no intraoperatório ou dentro de 7 
dias após procedimentos, com incidência de 4,5%, onde 3,3% dos 
pacientes necessitam de pericardiocentese. Outras complicações 
incluem acidente vascular cerebral secundário à mobilização de 
trombos ou embolia aérea, migração ou deslocamento do dispo-
sitivo e complicações vasculares. É essencial para um bom desem-
penho e manejo anestésico o conhecimento dessas complicações, 

e, com isso, planejar uma conduta imediata para o controle delas, 
diminuindo o risco de morbimortalidade dos pacientes.
Referência 
Sarcon A, Roy D, Laughrun D, Huntsinger M, Schwartz J, Sohn J, et al. Left atrial 
appendage occlusion complicated by appendage perforation rescued by device 
deployment. J Investig Med High Impact Case Rep. 2018;6:2324709618800108. 

1100 – Despertar prolongado na anestesia: 
relato de caso
Autores: Carolina Félix Montes, Luana Vieira Galvão, *Bruna Amado Ramos, 
Camila Resende de Paula, Bernardo Frederico Portugal Gomes, Alfredo 
Guilherme Haack Couto

Instituição: Hospital Escola Alcides Carneiro

INTRODUÇÃO: A recuperação tardia da anestesia é um enigma 
que preocupa não apenas o anestesiologista, como também toda 
a equipe cirúrgica. Diversas causas podem estar relacionadas com 
o despertar prolongado, e o anestesiologista deve ser capaz de 
formular hipóteses e tomar decisões adequadas para enfrentar a 
situação. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 60 anos, 
80 kg, ASA III, com história de hipertensão arterial, diabetes tipo 
2 e AVE prévio com sequela motora em dimídio direito há 5 anos. 
Indicada colecistectomia de urgência. Relatou duas cesáreas prévias 
sem complicações. Foi admitida na sala de operações e monitora-
da com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria de 
pulso. Realizada venóclise com EC 18 G em MSE. Recebeu punção 
peridural com instalação de cateter em L1-L2, Dogliotti positivo e 
injeção de dose-teste (4 mL da solução lidocaína 2% + epinefrina 
1:200.000). Foi pré-oxigenada com O2 a 100% sob máscara. Recebeu 
infusão intravenosa (IV) de remifentanila (0,3 mcg/kg/min), lidocaína  
(100 mg), propofol (150 mg) e succinilcolina (100 mg) seguido de 
intubação orotraqueal com tubo 7,5 mm (Cormack I). Após a indução, 
foram administrados cisatracúrio (10 mg) e cetamina S(+) (10 mg, IV), 
e a manutenção da anestesia foi realizada com sevoflurano 2 vol%. 
Trinta minutos antes do término da cirurgia, foram administradas 
lidocaína 1% (10 mL) + levobupivacaína 0,25% (10 mL) + morfina 
(1,5 mg) pelo cateter peridural. Recebeu ondansetrona (4 mg), 
ranitidina (50 mg) e dipirona (2 g, IV) durante cirurgia. A duração 
total foi de 4 horas. O sevoflurano foi descontinuado ao final do 
procedimento e, 50 minutos após, a paciente não apresentava 
nível de consciência satisfatório bem como não retornou à venti-
lação espontânea. Apresentava sinais vitais dentro da normalidade 
(PA 110 x 90 mmHg, FC 90 bpm). Recebeu atropina (0,75 mg) e 
neostigmina (2 mg, IV) e, após cerca de 10 minutos, ainda não 
apresentava condições para extubação. Recebeu, então, mais 1 mg 
de neostigmina IV e foram colhidos glicemia capilar e gasometria 
arterial, que não demonstraram alterações. Após 90 minutos, a 
mesma condição permanecia e não havia sinais clínicos de cura-
rização residual. Encaminhada à UTI intubada, sendo extubada 4 
dias depois, sem sequelas neurológicas,quando, então, foi encami-
nhada à enfermaria. A paciente faleceu na 2ª semana de internação 
por complicações cirúrgicas, impossibilitando a continuação da 
investigação diagnóstica. DISCUSSÃO: O retardo no despertar da 
anestesia é um evento raro, porém de grande importância. Trata-se 
de uma complicação pós-anestésica de múltiplas causas, entre elas 
o uso excessivo de medicamentos, interações medicamentosas, 
distúrbios hidreletrolíticos e metabólicos e outras menos comuns, 
como patologias cerebrais e pseudocolinesterase atípica. Eventos 
isquêmicos devem ser afastados com exames de imagem, o uso 
de fitoterápicos (erva-de-são-joão) devem ser investigados e o 
prontuário, revisado no pré-operatório. 
Referência 
Crowe S, McKeating K. Delayed emergence and St. John’s wort. Anesthesiology. 
2002;96(4):1025-7.
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1109 – Bradicardia induzida pot sugamadex: 
novo efeito adverso?
Autores: *Carina Haubrichs de Freitas e Silva, Daniele Oliveira Minelli, 
Mariana Mendonça Beadle Dahia, Virna Guedes Alves Brandão, Larissa 
Russano Ribeiro

Instituição: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

INTRODUÇÃO: O sugamadex tornou-se atraente opção à neos-
tigmina, já que dispensa a associação com droga anticolinérgica 
e sua ação é mais rápida e eficaz, revertendo inclusive bloqueios 
neuromusculares profundos. Num primeiro momento, a principal 
limitação parecia ser o seu alto custo, contudo o uso clínico após a 
liberação comercial tem demostrado incidência razoável de efeitos 
colaterais graves, como bradiarritmias e colapso cardiovascular, sem 
associação evidente à anafilaxia. RELATO DE CASO: Gestante de 32 
anos, 39 semanas, 65 kg, HIV+, portadora de miomatose uterina 
e miomectomia prévia, a ser submetida a cesariana de urgência 
por sofrimento fetal agudo à cardiotocografia. Na sala operatória, 
foi realizada monitorização-padrão, venóclise, antibioticoprofila-
xia, esquema AZT e raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 
0,5% (12 mg) e morfina (80 mcg). Feto retirado com dificuldade 
15 minutos após a incisão. Durante o acesso cirúrgico houve lesão 
de alça intestinal, e devido ao útero volumoso e ao sangramento 
importante, apesar do tônus preservado, optou-se pela histerec-
tomia e anexectomia direita, risco já discutido com a paciente. No 
mesmo tempo cirúrgico foi realizada enterectomia segmentar 
com anastomose primária. A paciente evoluiu com perda sanguí-
nea estimada de 1.500 mL e instabilidade hemodinâmica. Feito 
1.000 mL de cristaloides e 500 mL de Voluven®; efedrina (30 mg) e 
adrenalina (16 mcg, IV, em doses fracionadas); e 2 concentrados de 
hemácias. Conversão para anestesia geral com lidocaína (100 mg), 
propofol (100 mg) e rocurônio (100 mg); IOT em sequência rápida, 
e manutenção com sevoflurano. Ao término, com a paciente já es-
tável, administrou-se sugamadex (200 mg, IV). A paciente evoluiu, 
então, com bradicardia (36 bpm) e ritmo juncional de escape à 
cardioscopia. Administrados atropina (0,75 mg) e, após 3 minutos, 
novo bolus de 0,5 mg, o que resultou em taquicardia transitória e 
posterior regularização da frequência e ritmo cardíacos. A paciente 
foi extubada e encaminhada ao CTI, onde manteve-se estável e 
teve alta após 24 horas. DISCUSSÃO: O fabricante do sugamadex 
estima uma incidência de 1% de bradicardia e que, apesar da pos-
sível evolução para parada cardiorrespiratória, tratar-se-ia de um 
efeito transitório e dose-dependente. Os efeitos adversos cardíacos 
graves relatados, contudo, seguem as doses convencionais, e têm 
superado significativamente os da neostigmina. O mecanismo 
envolvido é desconhecido, embora o prolongamento do intervalo 
QTc pareça estar implicado. O anestesiologista deve atentar ao risco 
de alterações hemodinâmicas com o uso do sugamadex. Reco-
menda-se administrar apenas a dose necessária, em infusão lenta, 
com monitorização adequada e drogas vasoativas à disposição. Por 
ser recente no mercado, é salutar a documentação de tais efeitos 
adversos às autoridades competentes, única forma de ter noção 
real da incidência dos mesmos.
Referência 
Hunter JM, Naguib M. Sugamadex-induced bradycardia and asystole: how great is 
the risk? BJA. 2018;121(1):8-12.

1126 – Edema agudo de pulmão durante 
histeroscopia cirúrgica 
Autores: *Fabricio David de Oliveira Jota, Izabella Barbosa Reis Rosa, 
Anderson Alcoforado de Araújo, Eder de Lima Paula Júnior, Marcelo Stucchi 
Pedott, Anderson Sampaio Marui

Instituição: Hospital Santa Marcelina

INTRODUÇÃO: Intoxicação hídrica, classicamente denominada sín-
drome da ressecção transuretral da próstata, é uma condição clínica 
relacionada à sobrecarga de fluidos em procedimentos cirúrgicos 
endoscópicos que exigem o uso de um líquido de irrigação, que, 
por ser hipotônico, pode ser absorvido para o meio intravascular. 
RELATO DE CASO: J.N.F.S., 48 anos, ASA II devido a adenocarcino-
ma ductal invasivo, exames pré-operatórios sem alterações, foi 
submetida a raquianestesia com bupivacaína pesada (12,5 mg) 
e fentanila (20 mcg) para a realização de histeroscopia cirúrgica 
devido a espessamento endometrial. Após 1 hora e 10 minutos do 
início do procedimento cirúrgico, a paciente apresentou agitação 
psicomotora, pico hipertensivo (180 x 100 mmHg), dispneia e des-
saturação à oximetria de pulso, além de ausculta pulmonar com 
estertores bolhosos bilateralmente. Diante da hipótese diagnóstica 
de intoxicação hídrica, foi solicitado à equipe cirúrgica a interrupção 
do procedimento e sondagem vesical de demora. Foi administrado 
furosemida (80 mg) e morfina (2 mg, IV), enquanto ventilação por 
pressão positiva com O2 a 100% foi instituída. Com a piora do quadro 
hipertensivo, iniciou-se nitroprussiato de sódio em BIC na dose de 
5 mcg/kg/min. Devido ao importante desconforto ventilatório, foi 
realizada intubação orotraqueal, durante a qual se notou grande 
quantidade de secreção de aspecto espumoso e róseo em vias 
aéreas superiores. Obteve-se ainda PAI e acesso venoso central 
em veia jugular interna direita. A primeira gasometria apresentou 
valor do sódio plasmático de 100 mmol/L e do cálcio plasmático 
de 0,83 mmol/L, tendo sido iniciada a reposição dos eletrólitos. 
Após a estabilização dos parâmetros ventilatórios e hemodinâ-
micos, a paciente foi transportada para a UTI. No dia seguinte, 
após a normalização dos eletrólitos, foi extubada e manteve-se 
eupneica em ar ambiente. Recebeu alta da UTI após 24 horas e alta 
hospitalar após 72 horas. DISCUSSÃO: Estima-se que a incidência 
de sobrecarga hídrica em procedimentos de ablação endoscópica 
endometrial varie de 1 a 5%, enquanto a apresentação clínica inclui 
náuseas, vômitos, cefaleia, agitação psicomotora, edema agudo 
de pulmão, edema cerebral e morte. Acredita-se que os sintomas 
podem surgir quando mais de 2 L da solução de irrigação são 
absorvidos. A quantidade de glicina 1,5% (solução de irrigação) 
utilizada foi de 7 L, e apenas 2 L retornaram ao recipiente de coleta, 
sugerindo que 5 L foram absorvidos. A hiponatremia registrada na 
primeira gasometria é um indício da hemodiluição aguda, já que o 
sódio sérico prévio era de 142 mmol/L. Os sintomas neurológicos 
apresentados estão relacionados com a hiponatremia associada ao 
provável edema cerebral. Além disso, a glicina, um aminoácido, atua 
como neurotransmissor inibitório na medula espinhal e cérebro, 
podendo gerar sintomatologia neurológica. 
Referência 
Argiro T, Antia P, Filippou DK. Intoxicação hídrica durante histeroscopia: relato de 
caso. Rev Bras Anestesiol. 2004;54(6):832-5.

INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS

203 – Cirurgia eletiva e consumo de cocaína: 
apesar dos riscos, deve ser adiada?
Autores: *Erika Amorim Melo Moreira, João Magnago Santos, Suellen 
Leal Pagano

Instituição: Universidade de Vila Velha 

INTRODUÇÃO: Uma parte da população usuária de cocaína passará 
em algum momento por cirurgia, porém não existe uma técnica 
ótima para anestesiar esses pacientes, com riscos importantes 
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independentemente da técnica empregada. O objetivo do estudo 
é avaliar o risco de procedimento anestésico em cirurgia eletiva 
em usuários de cocaína. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Estudo descritivo 
baseado em casos clínicos de usuários de cocaína submetidos a 
cirurgia. DISCUSSÃO: A cocaína age bloqueando a recaptação de 
catecolaminas, levando a agonismo contínuo em receptores, α 
e β. Atua também como antiarrítmico de classe I. Efeitos agudos 
aparecem após única dose e desaparecem de minutos a horas. Na 
anestesia geral, o problema mais frequente é a hipertensão arterial 
grave que ocorre na indução, laringoscopia e intubação traqueal. 
Fármacos como a cetamina, que aumentam as catecolaminas circu-
lantes e que sensibilizam o miocárdio à ação da epinefrina, como o 
halotano, devem ser evitados. A utilização isolada de β-bloqueadores 
não é encorajada, pelo risco de crise hipertensiva secundária ao 
agonismo α isolado. O bloqueio β também demonstrou aumen-
tar a vasoconstrição coronariana induzida pela cocaína. Deve-se 
preferir, nos casos de hipertensão, a utilização de vasodilatadores 
ou ainda o uso de β-bloqueadores com atividade α-bloqueadora 
associada. Todos os agentes inalatórios podem produzir arritmias 
cardíacas e aumento da resistência vascular sistêmica. O delirium 
agudo pós-anestésico pode ocorrer. Durante a anestesia regional, 
encontramos hipovolemia relativa e não resposta aos vasopressores 
de ação, além de comportamento combativo, percepção de dor 
alterada e trombocitopenia induzida por cocaína. Usuários que se 
apresentam para cirurgia sem sinais de intoxicação não apresentam 
maior risco de complicações cirúrgicas que os pacientes livres de  
cocaína. CONCLUSÃO: O número de usuários de cocaína que 
irão passar por cirurgia é expressivo. Apesar de sua importante 
ação sobre as catecolaminas, com efeitos significativos nos di-
ferentes aparelhos cardiovascular, respiratório, gastrintestinal e 
sistema nervoso central elevando os riscos de complicações, o 
cancelamento rotineiro da cirurgia para esses pacientes é injusti-
ficado, pois não apresentam maior risco de complicações que os 
pacientes livres de cocaína. Necessitam de cuidadosa avaliação 
pré-anestésica e exame físico, além de eletrocardiograma de 
triagem. Os pacientes que exibem sinais de intoxicação aguda 
por cocaína ou aqueles com intervalo QT prolongado precisarão 
de cirurgia eletiva adiada. 
Referências 
Alraies MC, Alraiyes AH, Michota F. Should surgery be cancelled when surreptitious 
cocaine use is discovered before elective non-cardiac surgery. Middle East J Anaes-
thesiol. 2011;21(3):445-6.. 

Kuczkowski K. The cocaine abusing parturient: a review of anesthetic considerations. 
Can J Anaesth. 2004;51(2):145-54.

1117 – Desafios na sedação de paciente  
em uso de antirretrovirais
Autores: *Gabriel Lemos González, Ricardo José Eiras de Souza Junior, 
Tatiana Pereira do Amaral dos Reis, Rolando Lo Schiavo

Instituição: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

Atualmente, a infecção pelo vírus HIV encontrou um controle efi-
ciente nos antirretrovirais (ARVs), havendo uma expectativa de 
vida equivalente à população geral nos pacientes com devido 
tratamento medicamentoso. O que, apesar da redução da inci-
dência de infecção, se traduz em maior expectativa de vida com 
aumento importante da prevalência de pacientes com o vírus. 
Dessa forma, torna-se essencial o bom conhecimento por parte 
do anestesiologista sobre essa população crescente, não só quanto 
à avaliação de seu estado imunológico e suas complicações, mas 
também quanto aos desafios que o próprio tratamento antirretro-
viral e sua maior difusão podem trazer à prática anestésica, pelos 
inúmeros efeitos adversos das drogas empregadas. Com isso em 
mente, esse trabalho visa destacar os efeitos dos ARVs na família 
de enzimas do citocromo P450, podendo tanto haver uma indução 

à sua produção pelos antirretrovirais inibidores da transcriptase 
reversa não nucleosídeos (p. ex., efavirenz e nevirapina), quanto 
uma inibição dessas mesmas enzimas por inibidores de protease 
(p. ex., ritonavir), não havendo interação relevante com os inibido-
res da transcriptase nucleosídeos (p. ex., tenofovir e lamivudina).  
O trabalho traz um relato de paciente HIV+ de 37 anos com doença 
renal crônica em cirurgia de confecção de fístula arteriovenosa.  
O mesmo negou uso frequente de drogas lícitas ou ilícitas e re-
feriu tratamento regular com tenofovir, lamivudina e efavirenz.  
A anestesia contou com bloqueio axilar com 20 mL de ropivacaína 
0,75% e sedação que inicialmente se mostrou ineficiente com 5 mg 
de midazolam e 100 mcg de fentanila fracionados, sendo neces-
sários até 320 mg de propofol, 100 mg de cetamina e 150 mcg de 
clonidina nos primeiros 100 minutos do procedimento. O paciente 
se apresentou muito interativo e ansioso durante a cirurgia, por 
vezes alcançando uma sedação eficiente, mas mantendo-se des-
perto na quase totalidade da anestesia e no pós-operatório direto. 
Considerando o uso de efavirenz, a má resposta às drogas pode 
ser associada a uma maior metabolização de fármacos sujeitos à 
ação do citocromo P450, como midazolam, fentanila e propofol, 
também podendo haver resposta alterada à lidocaína, ropivacaína 
e diversos outros fármacos. Dessa forma, se torna claro o potencial 
de interação dos ARVs com o ato anestésico e a importância de um 
bom conhecimento farmacodinâmico dessa terapia cada vez mais 
comum na população emergente de pacientes HIV+. 
Referências 
Evron S, Glezerman M, Harow E, Sadan O, Ezri T. Human immunodeficiency virus: 
anesthetic and obstetric considerations. Anesth Analg. 2004;98(2):503–11. 

Henthorn TK, Gupta DK. Basci principles of clinical pharmacology. In: Barash GP, Cullen 
BF, Stoelting RK, Cahalan MK, Stock MC, et al. Clinical anesthesia. 8th ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer; 2017. p. 241-75.

MEDICINA PERIOPERATÓRIA

47 – Satisfação e ganho de conhecimento com 
a avaliação pré-anestésica
Autores: Mariana Moreirão de Oliveira, Felipe M. Pascon, Raphael S. J. 
Brasil Souza, José Fernando A. Meletti, Reinaldo V. Bastos Miranda, Daniel 
de Carli, *Mariana Moreirão de Oliveira

Instituição: Centro de Ensino e Treinamento, Disciplina de Anestesiologia, 
Faculdade de Medicina de Jundiaí

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Os anestesiologistas deixaram de ser 
responsáveis apenas pela realização do ato anestésico, tornando-se 
especialistas no cuidado médico perioperatório. A avaliação pré-
-anestésica tem como finalidade verificar se a condição clínica do 
paciente encontra-se otimizada, diminuindo os riscos relacionados 
ao procedimento. Ademais, ela é o momento ideal para esclarecer 
as dúvidas de pacientes e familiares acerca da técnica anestésica e 
informar sobre o período perioperatório. O objetivo deste traba-
lho foi avaliar a satisfação dos pacientes na consulta de avaliação 
pré-anestésica. MÉTODO: Estudo observacional, prospectivo e 
transversal. Após aprovação no comitê de ética em pesquisa e 
registro na Plataforma Brasil (CAAE: 77893517.2.3002.5447), fo-
ram avaliados 223 pacientes, sendo excluídos 10 pacientes por 
preenchimento incompleto do questionário. No questionário, foi 
utilizada a escala de Likert, constituída de 6 perguntas. As perguntas 
têm cinco opções de resposta, possuindo valor negativo de −2, se 
revelar muita insatisfação com o atendimento; −1, para insatisfação;  
0, para indiferente; 1 ponto, para satisfeito com a consulta; e 2 pontos, 
para muito satisfeito. A pontuação final terá nota mínima de −12 e 
nota máxima de 12 pontos. As perguntas foram: “Você achou que o 
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médico que realizou a consulta pré-anestésica estava com pressa 
de acabar logo o atendimento?”; “Você entendeu todas as explica-
ções oferecidas, como jejum pré-anestésico, horários e medicações 
a serem administradas?”; “O anestesiologista explicou a técnica 
anestésica a ser empregada para a realização de sua cirurgia?”; “Ele 
esclareceu os riscos do procedimento e eventuais complicações?”; 
“A forma do atendimento foi clara e com educação?”; e “Você ficou 
satisfeito(a) com a consulta pré-anestésica?”. Foi avaliado se houve 
correlação entre o grau de satisfação expressa em pontos dos 
pacientes e o sexo, idade, nível de escolaridade e tempo de aten-
dimento. Foi utilizada a correlação de Spearman para comparação 
da pontuação das seis perguntas, considerando p < 0,05 como nível 
de significância de diferença nas respostas. RESULTADOS: Dos 213 
pacientes avaliados, 110 pacientes obtiveram pontuação máxima 
– 12 pontos. A pergunta “Ele esclareceu os riscos do procedimento 
e eventuais complicações?” obteve a menor nota – 301 –, mas sem 
diferença significativa em relação à somatória das outras perguntas. 
Não foram observadas correlações entre a satisfação dos pacientes 
expressa em pontos e o sexo, idade, nível de escolaridade e tempo 
da consulta. CONCLUSÃO: Houve elevado grau de satisfação dos 
pacientes quanto ao atendimento na avaliação pré-anestésica. Há 
necessidade de melhora na comunicação em relação aos riscos da 
anestesia e eventuais complicações.
Referência
Snyder-Ramos SA, Seintsch H, Böttiger BW, Motsch J, Martin E, Bauer M. Patient 
satisfaction and information gain after the preanesthetic visit: a comparison of 
face-to-face interview, brochure, and video. Anesth Analg. 2005;100(6):1753–8.

53 – A prevalência de síndrome de apneia e 
hipopneia do sono na avaliação pré-operatória
Autores: Reinaldo Vargas Bastos de Miranda, Daniel de Carli, Marcella 
Bruzzi Mendes Alves Barbosa, *Rodrigo Nigri de Oliveira, José Fernando 
Amaral Meletti

Instituição: Centro de Ensino e Treinamento Faculdade de Medicina de 
Jundiaí

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A síndrome de apneia e hipopneia obs-
trutiva do sono (SAHOS) é uma condição clínica caraterizada pelo 
colapso das vias aéreas superiores associado à hipóxia e à hipera-
tivação simpática. Apresenta risco aumentado de complicações 
respiratórias e cardiovasculares perioperatórias. Cerca de 70 a 90% 
dos pacientes portadores de SAHOS são subdiagnosticados, pois o 
padrão-ouro para diagnóstico é a polissonografia noturna. Nesse 
contexto, a utilização do escore STOP-BANG (ESB) como ferramenta 
de triagem apresentou alta sensibilidade na identificação de risco 
moderado e elevado para SAHOS. O objetivo deste trabalho foi 
observar a prevalência de pacientes com risco moderado e elevado 
para SAHOS no consultório de avaliação pré-operatória. MÉTODO: 
Estudo observacional, prospectivo e transversal. Após aprovação no 
comitê de ética em pesquisa e registro na Plataforma Brasil (CAAE: 
69742117.3.3002.5447), foram avaliados 114 pacientes, de ambos os 
sexos, no período entre abril de 2018 e janeiro de 2019. Para avalia-
ção do risco de SAHOS, foi utilizado o ESB, que aborda perguntas e 
medidas antropométricas, sendo elas: presença de roncos capazes 
de serem ouvidos por trás de portas fechadas (S = em inglês, snore 
[ronco]), sonolência diurna (T = em inglês, tired [cansaço]), observa-
ção da parada na respiração durante o sono (O = em inglês, observed 
[observação]), presença de HAS em tratamento ou já tratada (P = em 
inglês, pressure [hipertensão]), índice de massa corporal (B = em inglês, 
body mass index), idade > 50 anos (A = em inglês, age), circunferência 
cervical > 40 cm (N = em inglês, neck circunference) e gênero masculino 
(G = em inglês, gender). O resultado obtido nesse escore, quando ≥ 3,  
sendo 2 desses pontos obtidos nas quatro primeiras perguntas, 
caracteriza risco moderado ou elevado para SAHOS. Foi utilizado 
o teste qui-quadrado para análise de duas variáveis categóricas e 

considerado p < 0,05 como nível de significância. RESULTADO: Dos 
114 pacientes avaliados, 69 (60,5%) apresentaram valor do ESB ≥ 
3 (p < 0,001). Quanto ao risco de apneia e hipopneia, 56 (81,2%) 
pacientes apresentaram grau moderado (ESB = 3 ou 4), e 13 (18,8), 
risco elevado (ESB > 5), p < 0,001. A especialidade cirúrgica com mais 
pacientes com valor ESB ≥ 3 foi a cirurgia geral, com 39 pacientes  
(p = 0,317). CONCLUSÃO: Em nossa amostra, a prevalência de pacientes 
com ESB ≥ 3 foi grande e, destes, a minoria apresentou risco elevado 
de apneia e hipopneia no perioperatório. Embora amostras maiores 
de pacientes devam ser consideradas para ter uma real dimensão 
da prevalência do problema, a identificação dos pacientes com 
risco elevado alerta para maior vigilância e para a melhor prática de 
cuidados perioperatórios.
Referência
Memtsoudis SG, Cozowicz C, Nagappa M, et al. Society of Anesthesia and Sleep Me-
dicine Guideline on Intraoperative Management of Adult Patients With Obstructive 
Sleep Apnea. Anesth Analg. 2018;127:967-987.

59 – Parada cardíaca durante colecistectomia 
videolaparoscópica eletiva
Autores: *Victor Otávio Kehrnvald Panassollo, Luis Antônio Borges, Diego 
Santini, Thiago Romanelli Ribeiro, Renan de Paiva Castro, Thales Ricardo 
de Paula

Instituição: Hospital Vera Cruz, Campinas, SP

INTRODUÇÃO: O objetivo deste relato é apresentar um caso de 
parada cardíaca inesperada durante anestesia geral em um paciente 
submetido à colecistectomia videolaparoscópica eletiva. RELATO DE 
CASO: Homem, 56 anos, 1,69 m de altura, 78 kg, ASA II, atleta de alto 
desempenho, em uso contínuo de metoprolol e sinvastatina para 
controle de hipertensão e dislipidemia. No momento da avaliação, 
ambas as doenças apresentavam-se controladas e não havia outra 
alteração. Proposta cirúrgica de colecistectomia videolaparoscópi-
ca devido à colecistopatia calculosa. Deu entrada com PA 130/75 
mmHg, FC 61 bpm em ritmo sinusal e Spo2 99% em ar ambiente. 
Foi realizada indução anestésica venosa com fentanila 300 mcg, 
lidocaína 40 mg, propofol 180 mg e rocurônio 50 mg. Foi intubado, 
em primeira tentativa, com tubo 8,0 com cuff e manutenção da 
anestesia geral com desflurano. Foi insuflado pneumoperitônio 
em 15 mmHg, proclive de 15 graus e discreto lateral esquerdo. 
Após 35 minutos, foi desinsuflado pneumoperitônio para retirada 
da peça cirúrgica. Após nova insuflação da cavidade, o paciente 
apresentou subitamente bradicardia (FC 38 bpm) progressiva, 
sendo prontamente administrada atropina 0,5 mg IV. Sem melhora, 
evoluiu para ausência de pulso central palpável e parada cardíaca 
em assistolia. Prontamente, solicitou-se que o cirurgião desfizesse 
o pneumoperitônio e iniciasse compressão cardíaca externa. So-
licitou-se ajuda e desfibrilador; a mesa cirúrgica foi recolocada na 
posição horizontal, e foi realizada ventilação manual. Após primeiro 
ciclo de RCP, foram observados Etco2 de 40 mmHg, checagem de 
pulso central no qual se encontra presente, FC de 80 bpm regular e 
sinusal. Diagnosticou-se retorno da circulação cardíaca espontânea. 
Foi realizada gasometria arterial – eletrólitos sem alterações. Reali-
zou-se reversão do BNM com sugamadex 2 mg/kg após avaliação 
do TOF em 3. A extubação orotraqueal não teve intercorrências, e 
foi solicitada internação na UTI. Após 24 horas de UTI, o paciente 
recebeu alta para enfermaria sem alteração neurológica; teve alta 
hospitalar no 2º dia do pós-operatório. DISCUSSÃO: Reflexo vagal é 
uma complicação potencial durante todo o período perioperatório 
de cirurgias videolaparoscópicas. Associado a isso, pacientes com 
boa função cardíaca devido a exercício físico e em uso de beta-
bloqueadores podem apresentar risco aumentado desse evento. 
Mesmo sendo administrado antagonista muscarínico prontamente, 
o reflexo foi eficaz o bastante para causar bradicardia acentuada, 
colapso hemodinâmico e parada cardíaca em assistolia. CONCLU-
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SÃO: Conhecer a fisiopatologia, ter identificado prontamente o 
quadro clínico e realizar as condutas adequadas em tempo hábil 
foram fundamentais para o adequado desfecho desse paciente.
Referência
Alves RL, Cerqueira MP. Fisiologia e farmacologia do sistema nervoso autônomo. 
In: Manica J, organizador. Anestesiologia: princípios e técnicas. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed; 2018. p. 242-51.

133 – A incidência de hipotermia em 
pacientes cirúrgicos está diretamente 
associada ao tempo de anestesia e ao  
tempo de cirurgia
Autores: Thiago Sakae, Iago Henrique Gomes de Jesus, Vera Azevedo, 
*Wesley Gonçalves Nascimento Pereira, Julio Cezar Mendes Brandão, 
Kevin Alves de Melo

Instituição: Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Medicina

INTRODUÇÃO: Apesar da modernização científico-tecnológica da 
medicina e da atualização constante das diretrizes, a hipotermia 
parece ser uma variável ainda bastante negligenciada, mesmo 
com a possibilidade do controle dessa variável com o arsenal da 
anestesia atual. Assim, a hipotermia, mesmo podendo ser evitada 
em grande parte dos casos, continua sendo uma das causas mais 
comuns de complicações em pacientes submetidos à anestesia, 
ocasionando maior tempo de internação e morbimortalidade 
hospitalar. Por conta disso, a hipotermia tem tomado espaço nos 
debates médicos, mostrando-se necessária uma maior investiga-
ção a respeito da sua prevalência e de sua correlação com fatores 
que podem originá-la ou potencializá-la. OBJETIVO: Determinar 
a incidência de hipotermia em pacientes submetidos a cirurgias 
em um hospital universitário e sua relação com as variáveis do 
centro de recuperação pós-anestésico (CRPA), as características das 
cirurgias, o tipo de anestesia e os tipos de intervenções feitas pelos 
médicos anestesiologistas antes, durante e após os procedimentos. 
MÉTODO: Após aprovação pela comissão de ética, foram coletados 
os dados e realizado estudo de coorte, no qual foram analisadas 
variáveis demográficas, as temperaturas pré, intra e pós-operatórias 
por métodos não invasivos de diferentes mecanismos. Também foi 
avaliado o aparecimento de complicações durante a cirurgia e no 
CRPA. O uso de sistema de aquecimento ativo no intra-operatório, 
soro aquecido, temperatura da sala, uso do termômetro durante a 
cirurgia, tempo e tipo de cirurgia e tipo de anestesia foi igualmente 
monitorado. RESULTADO: Participaram do estudo 315 pacientes, 
sendo 67,6% do sexo feminino com idade variando entre 1 e 84 
anos. Cerca de 35,7% dos pacientes foram classificados como ASA I, 
e 57,4% como ASA II. A incidência de hipotermia pós-operatória (na 
chegada ao CRPA) foi de 79,7% dos participantes. Os coeficientes 
de correlação de Spearman (não paramétrico) (r2) foram altos, asso-
ciando a hipotermia como diretamente proporcional ao tempo de 
anestesia (r2 = 0,959) e ao tempo de cirurgia (r2 = 0,944), respectiva-
mente (muito próximo a +1,00, como forte associação nesse teste). 
CONCLUSÃO: A hipotermia ainda é muito prevalente e os nossos 
dados corroboram a literatura, mostrando a sua alta prevalência. 
Ainda há um grande lapso no tratamento dessa complicação tão 
prevalente. A incidência maior de hipotermia nos pacientes com 
tempo de anestesia e cirurgia mais longas parece confirmar o que 
diz a literatura, a exposição aos fatores promotores da hipotermia 
e a falta de tratamento adequado. PALAVRAS-CHAVE: Hipotermia. 
Complicações. Recuperação pós-anestésica.
Referências
Panagiotis K, Maria P, Argiri P, Panagiotis S. Is postanesthesia care unit length of stay 
increased in hypothermic patients? AORN J. 2005;81(2):379–92.

El-Gamal N, Elkassabany N, Frank SM, et al. Age-related thermoregulatory differences 
in a warm operating room environment (approximately 26 degrees C) [published 
correction appears in Anesth Analg. 2017;125(3):1085]. Anesth Analg.2000;90(3):694–8.

134 – Incidência da hipotermia em pacientes 
cirúrgicos: pacientes acima de 70 anos têm 
risco quase 30% maior de hipotermia
Autores: Vera Azevedo, Karine Santos Carneiro, *Thiago Sakae, Lucas Santos 
Dias, Álvaro C. Alves Vieira, Julio Cezar Mendes Brandão

Instituição: Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Medicina, 
Disciplina Anestesiologia

INTRODUÇÃO: Apesar da modernização científico-tecnológica da 
medicina e da atualização constante das diretrizes, a hipotermia 
parece ser uma variável ainda bastante negligenciada, mesmo com 
a possibilidade do controle dessa variável com o arsenal da anestesia 
atual. Assim, a hipotermia, embora possa ser evitada em grande 
parte dos casos, continua sendo uma das causas mais comuns de 
complicações em pacientes submetidos a procedimentos anestési-
cos, ocasionando maior tempo de internação e morbimortalidade 
hospitalar. Por isso, a hipotermia tem tomado espaço nos debates 
médicos, mostrando-se necessária uma maior investigação a respei-
to da sua prevalência e de sua correlação com fatores que podem 
originá-la ou potencializá-la. OBJETIVO: Determinar a incidência de 
hipotermia em pacientes submetidos a cirurgias em um hospital 
universitário e sua relação com as variáveis do centro de recuperação 
pós-anestésico (CRPA), características das cirurgias, tipo de anestesia 
e tipos de intervenções feitas pelos médicos anestesiologistas antes, 
durante e após os procedimentos. MÉTODO: Após aprovação pela 
comissão de ética, os dados foram coletados. Foi realizado estudo 
de coorte, sendo analisadas variáveis demográficas e as tempe-
raturas pré, intra e pós-operatórias por métodos não invasivos de 
diferentes mecanismos. Também foi avaliado o aparecimento de 
complicações durante a cirurgia e no CRPA. Sistema de aquecimento 
ativo no intraoperatório, soro aquecido, temperatura da sala, uso do 
termômetro durante a cirurgia, tempo e tipo de cirurgia e tipo de 
anestesia foram igualmente monitorados. RESULTADO: Participaram 
do estudo 315 pacientes, sendo 67,6% do sexo feminino. Cerca de 
35,7% dos pacientes foram classificados como ASA I, 57,4% como ASA 
II. A incidência de hipotermia pós-operatória (na chegada ao CRPA) 
foi de 79,7% dos participantes. Os pacientes com mais de 70 anos 
tiveram risco quase 30% maior de hipotermia no CRPA (RP = 1,28; IC 
95%: 1,21-1,37; p = 0,001). Os pacientes com mais de 70 anos tiveram 
maior incidência de monitorização de temperatura intraoperatória  
(RP = 1,18; IC 95%: 0,98-1,44; p = 0,038). CONCLUSÃO: A hipotermia 
ainda é muito frequente e esses dados corroboram a literatura, mos-
trando a sua alta prevalência. Ainda há um grande lapso no tratamento 
dessa complicação tão prevalente, e, certos grupos, incluindo idosos, 
são considerados maiores fatores de risco, além de serem pacientes 
comumente com mais comorbidades, o que pode colaborar para o 
aumento da morbimortalidade hospitalar.PALAVRAS-CHAVE: Hipo-
termia. Complicações. Recuperação pós-anestésica.
Referências
Panagiotis K, Maria P, Argiri P, Panagiotis S. Is postanesthesia care unit length of stay 
increased in hypothermic patients? AORN J. 2005;81(2):379–92.

El-Gamal N, El-Kassabany N, Frank SM, Amar R, Khabar HA, El-Rahmany HK, et al. 
Age-related thermoregulatory differences in a warm operating room environment 
(approximately 26°C). Anesth Analg. 2000;90(3):694-8.

150 – Incidência da hipotermia em pacientes 
cirúrgicos: pacientes submetidos a bloqueios 
do neuroeixo têm maior incidência de 
hipotermia
Autores: Pablo Amércio Silva Lima, Marcos Torres de Brito Filho, Thiago 
Mamôru Sakai, Vera Maria Silveira de Azevedo, *Ricardo Euzébio Ribeiro 
Silva Júnior, Julio Cezar Mendes Brandão

Instituição: Universidade Federal de Sergipe
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INTRODUÇÃO: Mesmo com os avanços da medicina e da atualiza-
ção constante dos guidelines, a hipotermia parece ser uma variável 
ainda bastante negligenciada, mesmo com a possibilidade do 
controle dessa variável com o arsenal da anestesia atual. Assim, 
a hipotermia, mesmo podendo ser evitada em grande parte dos 
casos, continua sendo uma das causas mais comuns de compli-
cações em pacientes submetidos a procedimentos anestésicos e 
ocasionando um maior tempo de internação e morbimortalidade 
hospitalar. Por conta disso, a hipotermia tem tomado espaço nos 
debates médicos, mostrando-se necessária uma maior investiga-
ção a respeito da sua prevalência e sua correlação com fatores 
que podem originá-la ou potencializá-la. OBJETIVO: Determinar 
a incidência de hipotermia em pacientes submetidos a cirurgias 
em um Hospital Universitário e sua relação com as variáveis do 
centro de recuperação pós-anestésico (CRPA), características das 
cirurgias, tipo de anestesia e tipos de intervenções feitas pelos 
médicos anestesiologistas antes, durante e após os procedimentos. 
MÉTODO: Após aprovação pela Comissão de Ética, foram coletados 
os dados. Estudo de coorte, no qual foram analisadas variáveis 
demográficas, as temperaturas pré, intra e pós-operatórias por 
métodos não invasivos de diferentes mecanismos. Também foram 
avaliados o aparecimento de complicações durante a cirurgia e no 
CRPA. O uso de sistema de aquecimento ativo no intraoperatório, 
soro aquecido, temperatura da sala, uso do termômetro durante a 
cirurgia, tempo e tipo de cirurgia, tipo de anestesia foram avaliados. 
RESULTADO: Participaram do estudo 315 pacientes, sendo 67,6% 
do sexo feminino, com idade entre 1 e 84 anos. Cerca de 35,7% 
dos pacientes foram classificados como ASA I, 57,4% como ASA II.  
A incidência de hipotermia pós-operatória (na chegada ao CRPA) foi 
de 79,7% dos participantes. Quando houve estratificação do tipo 
de anestesia, em se considerando bloqueios centrais e anestesia 
geral, foi encontrado que somente 9% dos pacientes submetidos 
a bloqueio do neuroeixo não tiveram hipotermia (72 vs.7). Dentre 
os pacientes submetidos a anestesia geral, 123 (72%) tiveram hi-
potermia. A incidência de hipotermia nos pacientes submetidos a 
bloqueio foi quase 30% maior em comparação aos submetidos a 
anestesia geral (RP 1,26; IC 95%: 1,13-1,42; p = 0,0012). CONCLUSÃO: 
A hipotermia ainda é muito frequente, e estes dados corroboram 
a literatura, mostrando ainda a sua alta prevalência. Ainda há um 
grande lapso no tratamento dessa complicação tão prevalente.  
A incidência maior de hipotermia nos pacientes submetidos a 
bloqueios do neuroeixo pode ser dar em função do menor cuidado 
com a prevenção em pacientes candidatos a esse tipo de anestesia, 
dentre outros fatores. Palavras-chave — Hipotermia; complicações; 
Recuperação pós-anestésica. 
Referência 
Panagiotis K, Maria P, Argiri P, Panagiotis S. Is postanesthesia care unit length of stay: 
increased in hypothermic patients? AORN J. 2005;81(2):379-82, 385-92.

157 – Avaliação perioperatória da glicemia 
após administração de dexametasona em 
pacientes submetidos a anestesia regional
Autores: *Ênio Veras de Oliveira, João Paulo Tenório Wanderley Lima, 
Rafaela Guimarães Meira, Jane Auxiliadora Amorim, Armando Moreira 
Mendes Filho, Otávio Damázio Filho

Instituição: Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A dexametasona tem sido recomenda-
da para a profilaxia de náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO). 
Entretanto, seu efeito corticosteroide pode implicar no aumento 
da glicemia. Nesse contexto, bloqueios anestésicos possuem papel 
protetor na modulação da resposta endócrino-metabólica ao trau-
ma, reduzindo a liberação de hormônios hiperglicemiantes. Este 
estudo avaliou se uma dose única e profilática de dexametasona 
é capaz de elevar de forma significativa a glicemia capilar quando 

administrada após a realização de anestesia regional. MÉTODO: 
Ensaio clínico encoberto, composto por 80 participantes com idade 
superior a 18 anos, ASA I ou II, submetidos a anestesia regional 
para cirurgias eletivas ortopédicas e de correção de hérnia de 
parede abdominal. Foram excluídos pacientes oncológicos, em 
uso de insulina ou corticoides, com sinais clínicos de infecção, 
glicemia capilar pré-operatória  < 70 mg/dL ou  > 180 mg/dL e 
gestantes. Os participantes foram randomizados em grupo D e 
grupo SD. No grupo D foi administrado 8 mg de dexametasona 
após bloqueio anestésico; e no grupo SD, a profilaxia para NVPO 
foi realizada com fármacos de eficácia semelhante para esse fim.  
A glicemia capilar foi avaliada imediatamente antes do bloqueio (M0)  
e 2 (M2) e 4 (M4) horas após a anestesia. As variáveis foram avalia-
das sendo considerado estatisticamente significativo um valor de  
p < 0,05. RESULTADO: Os grupos foram homogêneos quanto a 
idade, gênero, IMC, classificação ASA e glicemia capilar imediata-
mente antes da anestesia (p = 0,675). A análise de variância mostrou 
não haver diferença estatisticamente significativa entre os grupos 
nos três momentos de avaliação da glicemia capilar M0, M2 e M4  
(F = 1,07; p = 0,31). Antes da realização da anestesia, a diferença da 
média de glicemia capilar do grupo D versus o grupo SD foi de −1,88  
(IC 95%: −10,80 a 7,05; p = 0,673); na medida em M2, foi de 6,80 
(IC 95%: −3,59 a 17,19; p = 0,193) e, no momento M4, foi de 9,63  
(IC 95%: −2,98 a 22,23; p = 0,131). CONCLUSÃO: Neste estudo, 
não foi observada diferença estatisticamente significativa entre 
grupos avaliados nos valores de glicemia capilar. O resultado 
sugere que a dexametasona em dose única de 8 mg intravenosa 
não interferiu no controle glicêmico de pacientes submetidos a 
anestesia regional. 
Referências 
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165 – Parada cardíaca intraoperatória e 
parada cardíaca por fator anestésico de 
acordo com o índice de desenvolvimento 
humano dos países: revisão sistemática  
com metanálise proporcional e análise  
de metarregressão
Autores: Leandro Gobbo Braz, *Daniela de Sá Menezes Porto, Rafael 
Teixeira Nassar, Mariana Pacchioni, Julia Bortoleto Cury, José Reinaldo 
Cerqueira Braz

Instituição: CET/SBA do Departamento de Anestesiologia da Faculdade de 
Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (UNESP)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: As paradas cardíacas (PCs) intraopera-
tórias diferem da maioria das PCs intra-hospitalares, refletindo não 
apenas a condição do paciente, mas também a qualidade da cirurgia 
e dos cuidados anestésicos prestados. Há enormes disparidades 
entre os países em relação à cirurgia e aos cuidados de segurança 
anestésica.1 O objetivo foi avaliar, pela primeira vez, a relação das 
incidências das PCs intraoperatórias e das PCs por fator anestési-
co com o índice de desenvolvimento humano (IDH) dos países e 
as mudanças que ocorrem nestes ao longo do tempo. MÉTODO: 
Após busca sistemática da literatura por meio de bases de dados 
para identificação de estudos globais, a metanálise proporcional 
foi utilizada para comparar as incidências de PC intraoperatória e 
de PC por fator anestésico de acordo com o IDH (baixo IDH vs. IDH 
elevado) dos países em dois períodos (pré-1990 vs. 1990-2018). 
Adicionalmente, por análise de metarregressão, avaliou-se se exis-
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te associação de PC intraoperatória e de PC por fator anestésico 
com o IDH dos países e também ao longo do tempo. O estudo foi 
registrado no PROSPERO (CRD42018109931). RESULTADO: Foram 
incluídos 78 estudos provenientes de 24 países, abrangendo 18 
milhões de anestesias. A metanálise proporcional, demonstrada 
na proporção de n eventos a cada 10 mil anestesias, mostrou di-
minuição na incidência de PC intraoperatória em países com IDH 
elevado (de 9,7 em pré-1990 para 5,4 no período 1990-2018; p 
< 0,0001) e aumento nos países com baixo IDH (de 16,7 em pré-
1990 para 21,8 no período 1990-2018; p < 0,0001); a PC por fator 
anestésico diminuiu nos países de IDH elevado (de 3,1 em pré-
1990 para 1,1 no período 1990-2018; p < 0,0001) e nos países com 
baixo IDH (de 12,9 em pré-1990 para 6,2 no período 1990-2018; p 
< 0,0001). A metarregressão demonstrou declínio das incidências 
de PC intraoperatória e de PC por fator anestésico com o aumento 
do IDH dos países (p = 0,0001 e p = 0,001, respectivamente); no 
entanto, as incidências de PCs intraoperatórias e de PCs por fator 
anestésico diminuíram ao longo do tempo apenas em países com 
IDH elevado (p = 0,012 e p = 0,037, respectivamente). CONCLU-
SÃO: Na comparação entre dois períodos de tempo, as incidências 
de PC intraoperatória diminuíram nos países com IDH elevado e 
aumentaram nos países com baixo IDH; as incidências de PC por 
fator anestésico diminuíram nos países com baixo e elevado IDH, 
mas a redução proporcional foi maior nos países com IDH elevado. 
Houve associação das incidências de PCs intraoperatórias e PCs por 
fator anestésico com o IDH dos países; desse modo, as incidências 
de PCs intraoperatórias e de PCs por fator anestésico foram mais 
baixas com o aumento do IDH e diminuíram com o passar do tempo 
somente em países com IDH elevado.
Referência
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186 – Pneumoencéfalo e agitação  
pós-sedação: um difícil diagnóstico
Autores: *Eder Adnan de Jesus, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Thiago 
Fernando Ruicci Silva, Walmor Elias Calil, Beatriz Cesar Sant’Anna, Naira 
Bueno Seixas

Instituição: PUC Campinas

INTRODUÇÃO: Agitação pós-operatória é uma situação comum 
que pode levar a danos ao paciente e à equipe assistente, como 
autoextubação, retirada de cateteres e agressividade. Várias 
causas são descritas, como hipóxia, dor, delirium, interações me-
dicamentosas e técnicas anestésicas. Devido à dificuldade em 
estabelecer sua etiologia, a abordagem terapêutica se torna um 
desafio. RELATO DE CASO: Paciente M.J.B., mulher, 70 anos, 52 kg,  
1,47 m, ASA II, admitida para realização de discectomia percutânea 
de L4-L5, em decúbito ventral sob sedação. Foram administrados 
midazolam, fentanila e dexmedetomidina em infusão contínua. 
A paciente manteve-se estável durante procedimento que durou 
135 minutos, sem intercorrências. Na sala de recuperação, apre-
sentou agitação psicomotora importante, sudorese e taquipneia 
e referiu parestesia generalizada. Apesar da agitação, estava 
orientada, sem déficit neurológico focal. Foi aventada hipótese 
de efeito paradoxal do midazolam e administrado flumazenil. 
A paciente evoluiu com piora, agressividade e retirou o acesso 
venoso duas vezes. Foi contida; foram coletados exames labo-
ratoriais de emergência e gasometria arterial, que identificou 
distúrbio misto (acidose metabólica e alcalose respiratória). Foi 
administrado bicarbonato de sódio e coletada nova gasometria 
em 30 minutos, que mostrou piora da acidose e aumento do 
lactato. Optpu-se por encaminhá-la à UTI adulto. Na admissão, foi 

realizada TC de crânio, que evidenciou pneumoencéfalo frontal 
de pequeno volume. Iniciou-se, então, tratamento suportivo e, 
em 6 horas, houve melhora do quadro. DISCUSSÃO: Agitação 
pós-cirúrgica é descrita em até 20% dos adultos submetidos à 
anestesia. O delirium, estado agudo e flutuante do nível de consci-
ência, foi descartado por não preencher os critérios diagnósticos. 
A dexmedetomidina em infusão contínua comprovadamente 
reduz a agitação e diminui a resposta ao trauma, com melhor 
qualidade na recuperação após grandes cirurgias de coluna.  
Os outros possíveis diagnósticos incluíam hemorragia, isquemia 
e pneumoencéfalo, diferenciados por TC. Pneumoencéfalo pode 
causar agitação, cefaleia, diminuição do nível de consciência e 
vômitos. A duração e a intensidade dos sintomas estão relacio-
nados com o tamanho e a velocidade de instalação. Não há rela-
tos de alterações metabólicas secundárias ao pneumoencéfalo. 
Tende a regredir espontaneamente e o tratamento é, em geral, 
sintomático. Trata-se de um diagnóstico diferencial importante 
a ser lembrado pelo anestesiologista, mesmo na ausência de 
peridural, por lesão decorrente da neurocirurgia.
Referências
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190 – Diagnóstico do tempo de jejum 
e estratégias para abreviá-lo em uma 
instituição de saúde pública
Autores: *Sandro Luiz Spengler Júnior, Thaissa Garcia Barbosa de Figuei-
redo, André Santana Prata, Lucas Martins Pinheiro, Kelly Jessica Trindade 
Costa de Oliveira, Rosiane Marques Barbosa

Instituição: Hospital Regional de Taguatinga

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A formulação e a aplicação de protocolos 
que buscam otimizar as rotinas de pré e pós-operatório estão cada 
vez mais comuns nas instituições de saúde e unidades cirúrgicas. O 
anestesiologista vem adotando papel decisivo na assistência perio-
peratória, sempre buscando a excelência na assistência ao paciente 
a ser submetido a um procedimento anestésico-cirúrgico. Esta 
pesquisa tem como objetivos diagnosticar o manejo do jejum em 
uma instituição de saúde pública com grande volume de cirurgias, 
assim como avaliar o grau de conhecimento e importância que os 
pacientes dão a essa conduta, e, por fim, elaborar um protocolo de 
manejo e prevenção do jejum prolongado. MÉTODO: Estudo ob-
servacional transversal em pacientes submetidos a procedimentos 
anestésico-cirúrgicos no centro cirúrgico de uma instituição pública 
de saúde, onde, por meio de um questionário, serão coletados 
dados referentes ao tempo de jejum do paciente, assim como seu 
conhecimento sobre a importância do jejum e sobre quais medi-
cações foram suspensas ou não por parte do paciente e como ele 
foi orientado acerca do tema. Os dados serão registrados a fim de 
identificar as seguintes variáveis: tempo de jejum para alimentos 
sólidos, tempo de jejum para líquidos, se o paciente considera ou 
não importante o jejum pré-operatório e quais medicações foram 
suspensas pelo paciente para a realização da cirurgia. A coleta de 
dados tem o objetivo de mapear as especialidades do hospital 
que apresentam maior tempo de jejum para a elaboração de um 
protocolo direcionado e aplicável à instituição, considerando que 
esta possui recursos limitados. O presente projeto foi submetido e 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa responsável por meio da 
Plataforma Brasil. RESULTADO: No total, 120 pacientes foram entre-
vistados (61% mulheres), com idade média de 40 anos. A médida de 
jejum foi de 14 horas para sólidos e 6 horas para líquidos. Sessenta e 
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cinco por cento dos pacientes apresentaram estado inadequado de 
hidratação, e 72% não receberam orientações quanto à suspensão 
de medicações. CONCLUSÃO: O tempo de jejum dos pacientes está 
significativamente prolongado, assim como as orientações dadas 
aos pacientes aparentam estar incompletas ou seu entendimento 
não está adequado, havendo necessidade de otimizar a assistência 
pré-operatória a esses pacientes.
Referências
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194 – Estudo observacional: jejum 
prolongado em pacientes com cirurgias 
eletivas programadas
Autores: Julio Cezar Mendes Brandão, *Wesley Gonçalves Nascimento 
Pereira, Vera Azevedo, Ricardo Euzebio Júnior, Pablo Amércio Lima, Marcos 
Torres de Brito Filho

Instituição: Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Medicina

INTRODUÇÃO: A prática do jejum pré-operatório tem a finalidade 
de prevenir a broncoaspiração durante a anestesia. O jejum prolon-
gado para cirurgias implica queixas como sede, fome, ansiedade e 
fraqueza, além de riscos de desequilíbrio hidroeletrolítico, meta-
bólico e também nutricional. Nos pacientes internados, os efeitos 
deletérios do jejum prolongado são potencialmente maiores, já que 
o organismo se encontra mais fragilizado e suscetível às complica-
ções. Para cirurgias eletivas, em geral, preconiza-se jejum de 2 horas 
para líquidos claros e sem resíduos, 4 horas para leite materno, 6 
horas para fórmula infantil, leite não humano e refeições leves e 
8 horas para refeições completas, dependendo do paciente. Essa 
informação, se transmitida de forma equivocada, pode dificultar a 
adesão ao jejum adequado. OBJETIVO: Descrever o tempo de jejum 
pré-operatório de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos 
eletivos em um hospital universitario. MÉTODO: Após aprovação 
pela comissão de ética, foram coletados os dados. Trata-se de um 
estudo transversal, no qual foram analisadas variáveis demográfi-
cas, além da coleta dos horários de início do jejum para sólidos e 
líquidos, do término do jejum e do tempo de cirurgia e anestesia. 
RESULTADO: Participaram do estudo 178 pacientes, sendo 121 do 
sexo feminino com idade variando entre 0 e 79 anos; 86 pacientes 
foram classificados como ASA I, e 81, como ASA II. Encontrou-se 
uma proporção muito elevada de pacientes com tempo de jejum 
prolongado para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos, 
sendo aproximadamente 12 horas e 54 minutos o tempo médio de 
jejum, 13 horas de mediana (DP = 0,169). CONCLUSÃO: Observou-se 
que o tempo médio de jejum neste estudo foi bastante prolongado, 
muito além do preconizado pelas diretrizes atuais. Evidenciamos 
a importância do desenvolvimento de novos trabalhos relaciona-
dos ao jejum para as cirurgias, visando prevenir as complicações 
associadas ao jejum prolongado, incluindo resistência à insulina, 
desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos, além da 
importância da conscientização das equipes de saúde para seguir 
os protocolos de jejum adequados e previstos na literatura. PALA-
VRAS-CHAVE: Complicações. Jejum. Desidratação. Desnutrição. 
Perioperatório.
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258 – Hipotensão secundária ao uso  
de inibidores da enzima conversora  
da angiotensina: relato de caso
Autores: Alipio Agra Lima Filho, Igor Carvalho Vasconcelos, Márcia Adriana 
Dias Meirelles Moreira, *Fernanda Karla Pereira de Miranda, João Paulo 
de Lemos Alves, Bernardo Lima da Nóbrega

Instituição: Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW/UFPB)

INTRODUÇÃO: O tratamento da HAS tem como pilar o uso de inibi-
dores da enzima conversora da angiotensina (IECAs). A manutenção 
ou descontinuidade de algumas classes de anti-hipertensivos no 
pré-operatório é bastante controversa. RELATO DE CASO: Mulher, 
50 anos, 79 kg, ASA II (HAS em uso de anlodipino 5 mg e hidroclo-
rotiazida 25 mg – administrados 24 horas antes do procedimento), 
submetida à colecistectomia videolaparoscópica. Venóclise com 
intracath 20G. Foi realizada monitorização com cardioscopia, oxi-
metria de pulso e PANI. A paciente foi avaliada para cirurgia às 7 h 
10 min com PA de 130/80 mmHg e liberada para cirurgia; PA em 
sala de 120/61 mmHg. Foi realizada pré-oxigenação com Fio2 100%. 
Indução anestésica feita com fentanila 250 mcg, propofol 160 mg, 
cisatracúrio 10 mg e lidocaína 80 mg. Intubação orotraqueal sem 
intercorrências com TOT 7,0. A paciente foi mantida em ventilação 
mecânica, modo ventilatório pressão controlada com volume de 
6 a 8 mL/kg, PEEP 5, Fio2 50%. Após 10 minutos da indução, houve 
queda brusca de níveis pressóricos (variação de PAM de 38-50 
mmHg) com difícil controle durante 35 minutos (efedrina 60 mg 
associada à expansão volêmica). Retardou-se o pneumoperitônio 
até melhora hemodinâmica. Anestesia venosa balanceada com 
sevoflurano e remifentanila em BIC. O tempo cirúrgico foi de 3 
horas. Após revisão de prontuário, verificou-se registro de PA de 
200/100 mmHg com administração de captopril 25 mg VO às 6 h 
30 min (40 minutos antes do procedimento cirúrgico). A paciente 
recebeu alta hospitalar com 48 horas sem novas repercussões he-
modinâmicas no pós-operatório. DISCUSSÃO: Pacientes hipertensos 
apresentam maior grau de disfunção autonômica quando compa-
rados à população normotensa. O uso de IECA no pré-operatório 
está frequentemente relacionado à hipotensão grave durante a 
indução anestésica, que, na maior parte das vezes, tem relação 
direta com a redução do volume intravascular. Apesar de contro-
versos, os critérios para suspensão de anti-hipertensivos devem ser 
avaliados individualmente, sobretudo para pacientes nos quais a 
hipotensão, mesmo que transitória, poderá associar-se a eventos 
catastróficos, como na estenose aórtica grave ou na doença cere-
brovascular. Deve-se avaliar a sua substituição no intuito de manter 
níveis pressóricos adequados. Uma criteriosa visita pré-anestésica 
pode reduzir o desconforto de suspensões cirúrgicas em virtude de 
manejos inadequados de anti-hipertensivos, assim como classificar 
os pacientes elegíveis à suspensão ou à substituição dos IECAs.
Referências
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330 – Manejo anestésico em nefrectomia  
com trombectomia de veia cava e átrio direito 
sob circulação extracorpórea
Autores: *Agnes Souza Oliveira Jansen Melo

Instituição: Hospital Santa Marcelina

INTRODUÇÃO: Sabe-se que, dos tumores renais, 4 a 10% invadem a 
veia cava inferior, formando trombos e alcançando câmaras cardíacas 
em até 1% dos casos. O tratamento cirúrgico é a única possibilidade 
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terapêutica, aumentando a sobrevida em até 5 anos. Este relato 
objetiva descrever o manejo anestésico em uma nefrectomia e trom-
bectomia de veia cava e átrio direito sob circulação extracorpórea 
(CEC). RELATO DE CASO: Paciente L.F.F., mulher, 49 anos, hipertensa, 
tumor renal direito com trombo grau IV, plaquetopenia 29 mil/mm3. 
Foi programada nefrectomia e trombectomia total sob anestesia 
geral e CEC. A paciente foi submetida à anestesia geral (após infusão 
de 1 bolsa de aférese de plaquetas), com sufentanila, cisatracúrio 
e propofol, sendo mantida com sevoflurano e remifentanila. Mo-
nitorização com pressão arterial invasiva, oximetria, capnografia, 
monitor BIS, débito urinário e temperatura. Administração de 4 
g de ácido épsilon-aminocaproico. Após 3 horas de cirurgia, foi 
iniciada CEC, para trombectomia de átrio direito, por 60 minutos.  
A cirurgia durou 8 horas e 23 minutos, sendo contabilizados, ao fim, 
4.100 mL de Ringer com lactato albuminado a 4% de albumina, 5 
bolsas de plasma fresco congelado, 6 concentrados de hemácias e 
2 aféreses de plaquetas. Diurese total de 400 mL. Em um momento 
mais crítico de instabilidade hemodinâmica, a paciente necessitou 
de noradrenalina 1 mcg/kg/min, dobutamina 5 mcg/kg/min, adre-
nalina 0,03 mcg/kg/min e vasopressina 1,6 UI/h. Apesar do porte 
cirúrgico grande, do tempo cirúrgico prolongado e do fato de a 
paciente ter evoluído com instabilidade hemodinâmica impor-
tante e necessidade de CEC no intra-operatório, foi compensada 
do ponto de vista hemodinâmico, com correções metabólicas por 
gasometrias arteriais seriadas e sem comprometimento pulmonar, 
sendo encaminhada à UTI extubada, hemodinamicamente estável 
com noradrenalina 0,15 mcg/kg/min e dobutamina 2,5 mcg/kg/min,  
sem queixas álgicas. DISCUSSÃO: Percebe-se que, apesar de a 
intervenção cirúrgica ser a melhor forma de tratamento em casos 
de tumorações com invasão de veia cava e câmaras cardíacas, 
esse procedimento tem complicações inerentes a porte cirúrgico, 
estado geral do paciente e suas comorbidades, além de manifes-
tações clínicas inerentes à localização do tumor. Assim sendo, a 
abordagem deve ser individualizada e dotada de equipe multi-
disciplinar com condutas alinhadas para obtenção de melhores 
resultados possíveis.
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413 – Sulfato de magnésio como analgésico 
intra-operatório na anestesia venosa total: 
estudo aleatório e duplamente encoberto
Autores: Sebastião Ernesto da Silva Filho, Joaquim Edson Vieira, Ismar 
Lima Cavalcanti, *Daniel Ferreira Goyos

Instituição: Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Embora os opioides sejam, tradicional-
mente, o componente analgésico intraoperatório há décadas, são 
muitos os efeitos adversos relacionados a esses fármacos, como 
náuseas, vômitos, depressão respiratória e hiperalgesia. Várias 
alternativas têm sido exploradas para reduzir as doses dos opioi-
des, e o sulfato de magnésio (SM) tem sido um adjunto analgésico 
interessante. O objetivo deste ensaio era avaliar a efetividade do 
SM como analgésico intraoperatório principal, comparado com a 
remifentanila. Os objetivos secundários eram: consumo de propofol, 
analgesia pós-operatória e estabilidade hemodinâmica intra-ope-
ratória. Nos grupos, foi feita coleta de amostra sanguínea para 
acompanhamento da concentração de Mg durante a infusão de 
SM. MÉTODO: Neste ensaio prospectivo e duplo-cego, 50 pacientes 
programados para serem submetidos à dermolipectomia pós-bari-

átrica sob anestesia geral IV foram distribuídos aleatoriamente em 
dois grupos, para receber remifentanila (grupo remifentanila [GR]) 
em dose inicial de 0,2 mcg/kg/min, ou SM (grupo magnésio [GM]) 
em dose inicial de 10 mg/kg/h, como analgésico intraoperatório 
principal. Conforme alterações hemodinâmicas, fentanila 1 mcg/kg  
seria administrada como analgésico de resgate. RESULTADO: Dos 
50 pacientes selecionados para participar do estudo, 5 foram 
excluídos do GR e 2 foram excluídos do GM. No GM, 64% dos 
pacientes não necessitaram de analgesia suplementar; nenhum 
dos pacientes no GR necessitou receber fentanila. Os pacien-
tes no GM consumiram 27% mais propofol (guiado pelo BIS).  
No GM, o consumo de efedrina foi significativamente menor 
(média e DP, 1,52 mg ± 4,38 mg vs. 10 mg ± 10,39 mg, no GR  
p < 0,001). No GM, os pacientes queixaram-se menos de dor na 
primeira manhã após a cirurgia (média de 0,35 vs. 1,4; p = 0,31; 
escala de dor de 0 a 10). As concentrações sanguíneas médias 
de magnésio (Mg) seguiram o padrão encontrado na literatura. 
CONCLUSÃO: Neste ensaio, o SM se mostrou uma alternativa se-
gura para promover analgesia em dermolipectomia pós-bariátrica 
sob anestesia geral IV, embora sua eficácia analgésica seja menor 
do que a eficácia do remifentanila, o que ficou demonstrado 
pela necessidade da administração de resgate analgésico no 
GM, apesar do aumento da infusão do SM até o limite da dose 
encontrado na literatura. 
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481 – Avaliação do tempo de  
pré-aquecimento efetivo em cirurgias 
videolaparoscópicas: ensaio clínico 
randomizado
Autores: *Ana Carla Alencar Justo, Douglas Coêlho de Macêdo Gomes, Jane 
Auxiliadora Amorim, Armando Moreira Mendes Filho, Otávio Damázio 
Filho, Carmem Maria Carício Maciel

Instituição: Hospital da Restauração

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Na prevenção da hipotermia periope-
ratória, tem sido citada a importância do aquecimento antes da 
indução anestésica, porém permanece como matéria de discussão 
o tempo efetivo para a realização dessa estratégia. Este estudo 
teve como objetivo avaliar a efetividade de diferentes tempos 
de pré-aquecimento na prevenção de hipotermia perioperatória. 
MÉTODO: Ensaio clínico randomizado, com amostra de 50 adultos, 
ASA I e II, submetidos a cirurgias eletivas videolaparoscópicas sob 
anestesia geral balanceada. Os pacientes foram randomizados 
em quatro subgrupos: 1) Gcon = grupo-controle no qual não foi 
realizado o pré-aquecimento; 2) G10 = recebeu pré-aquecimento 
durante 10 minutos; 3) G20 = recebeu pré-aquecimento durante 20 
minutos; 4) G30 = recebeu pré-aquecimento durante 30 minutos. 
O pré-aquecimento foi realizado com manta térmica por meio de 
sistema de aquecimento por convecção a 40 °C previamente à in-
dução anestésica. Todos os pacientes receberam aquecimento com 
manta térmica no intraoperatório a 40 °C. A aferição da temperatura 
timpânica, com termômetro clínico digital auricular infravermelho, 
foi realizada: no pré-operatório (Tpré), imediatamente antes da in-
dução anestésica (T1), 15 minutos após a indução (T15), 30 minutos 
após a indução (T30), 60 minutos após a indução (T60), 90 minutos 
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após a indução (T90) e ao término do procedimento cirúrgico (Tfi-
nal). Realizaram-se as análises estatísticas descritiva e inferencial, 
sendo adotado um nível de significância de 5%. RESULTADO: Os 
grupos foram homogêneos quanto ao gênero, ao IMC, à idade, à 
classificação do estado físico e à temperatura no pré-operatório 
T(pré) (p = 0,37). A temperatura média da sala de cirurgia foi 20,59 
± 2,08 °C. Vinte e um (42%) pacientes apresentaram hipotermia 
leve. Não houve registro de hipotermia moderada (34-34,9 °C) ou 
severa (< 34 °C). A análise de variância apontou que não houve 
diferença estatística na incidência de hipotermia entre os grupos  
(p = 0,08) estudados, como também não houve diferença estatística 
da interação entre grupo e tempo de pré-aquecimento (p = 0,40). No 
entanto, foi possível observar que, ao longo do tempo de cirurgia, 
a temperatura timpânica apresentou comportamento decrescente, 
com resultados estatisticamente significativos independentemente 
dos grupos (p < 0,001). CONCLUSÃO: É provável que os resultados 
obtidos neste estudo, no qual não foi encontrada diferença esta-
tística entre os grupos que receberam ou não pré-aquecimento, 
tenham sido devidos ao fato de todos terem recebido aquecimento 
no período perioperatório. Novos estudos com pacientes mais 
suscetíveis à hipotermia podem encontrar resultados promissores 
em relação aos benefícios do pré-aquecimento na prevenção de 
hipotermia perioperatória.
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502 – Diagnóstico e manejo anestésico de 
cardiopatias estruturais associadas a alto 
risco de morte súbita perioperatória
Autores: Marcelo Cabral de Lucena, José Neuton Benevides de Lima, Laio 
Ladislau Lopes Lima, Lucas Gabriel Eusébio Freire, *João Leonardo de Souza 
Mendonça, Elton Luiz Martins Torres

Instituição: Hospital Regional do Sertão Central 

A avaliação cardiológica pré-operatória tem como objetivo iden-
tificar o potencial de repercussão hemodinâmica de possíveis 
cardiopatias estruturais latentes; determinar, em pacientes reco-
nhecidamente portadores de cardiopatia, a extensão da doença e 
os tipos de complicações perioperatórias pertinentes; e, por fim, 
recomendar condutas que visam prevenir ou minorar o risco de 
complicações. Pacientes previamente portadores de arritmias 
cardíacas apresentam aumento perioperatório das taxas de mor-
bidade e mortalidade. No entanto, a associação entre arritmias 
prévias e complicações cardíacas fatais e potencialmente fatais 
durante a cirurgia e nos primeiros 3 a 4 dias após o procedimento 
é conflitante quanto à relação de causa e efeito. O incremento 
da morbimortalidade tem sido, de forma consistente, atribuída 
a eventos isquêmicos e à insuficiência cardíaca. Dessa forma, 
as complicações parecem estar mais fortemente relacionadas à 
doença cardíaca estrutural subjacente do que propriamente às 
arritmias pré-operatórias. Existem cardiopatias estruturais que 
são facilmente diagnosticadas após análise da derivação v1 do 
eletrocardiograma (ECG) de repouso. Dada a simplicidade e o 
baixo custo dessa avaliação, e as graves repercussões hemodi-
nâmicas da ausência de planejamento pré-operatório adequado, 
apresentamos as manifestações elétricas mais características de 
patologias com alta morbidade, cujo diagnóstico precoce reflete 
em radical mudança de conduta perioperatória. A síndrome de 
Wolff-Parkinson-White, a síndrome de Brugada, o paciente porta-
dor de displasia arritmogênica do ventrículo direito, a avaliação 
do intervalo QT, a presença de QRS fragmentado, a síndrome 
de Wellens, alterações como hipertrofia ventricular esquerda 

e a presença de bloqueio de ramo direito/bloqueio de ramo 
esquerdo associado ao alargamento do PR são exemplos dessas 
cardiopatias estruturais. A educação continuada em cardiologia e 
o treinamento na identificação eletrocardiográfica de cardiopatias 
estruturais relacionadas a arritmias ventriculares graves é salutar 
para o médico anestesiologista, tanto pela simplicidade diagnós-
tica, por se basear exclusivamente em métodos eletrocardiográ-
ficos, como pelo impacto profundo no planejamento anestésico. 
Isso proporciona manejo individualizado da hemodinâmica da 
cardiopatia de base, melhora da qualidade do serviço prestado 
e ganhos institucionais pela redução de taxas de complicações 
hospitalares.
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517 – Prevalência de complicações  
pós-anestésicas na sala de recuperação  
pós-anestésica de hospital universitário
Autores: 2Suzana Marine Duarte Martins Dourado, Ruy Leite de Melo Lins 
Filho, *Isla Santos Bezerra, Rossana SantAnna de Melo Lins, Sérgio Veloso 
da Silveira Menezes, Victor Macedo Lemos

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Apesar dos avanços na monitorização e 
nas técnicas anestésico-cirúrgicas, complicações na sala de recupera-
ção pós-anestésica (SRPA) ainda são comuns e, por vezes, evitáveis. 
O objetivo deste estudo foi determinar a incidência de complicações 
na SRPA e identificar fatores de risco. MÉTODO: Trata-se de estudo 
observacional analítico (CAAE: 94929618.8.0000.5208) realizado no 
centro cirúrgico e na SRPA de hospital público universitário, no pe-
ríodo de setembro a novembro de 2018, em pacientes submetidos 
a cirurgias eletivas ou de urgência, com idade igual ou superior a 18 
anos. Os dados foram coletados nos períodos pré e intra-operatórios 
e na SRPA. Foram consideradas complicações: bradicardia (FC < 50 
bpm), taquicardia (FC > 100 bpm), hipotensão (PAM < 60 mmHg) 
e hipertensão arterial (PAM > 110 mmHg), saturação de oxigênio 
≤ 93%, hipo e hipertermia (temperatura axilar < 35 °C ou > 37,8 
°C, respectivamente), dor moderada (4-7 na EVA) ou intensa (> 7 
na EVA), sedação, náuseas e vômitos. Para estudo de associação, 
utilizaram-se os testes qui-quadrado e exato de Fisher. RESULTADO: 
Foram avaliados 262 pacientes, sendo 89 do sexo masculino (34%) e 
173 do sexo feminino (66%). A média de idade foi 47 anos, variando 
de 18 a 85 anos. A maioria dos procedimentos durou menos que 3 
horas (82,1%), e a técnica anestésica mais empregada foi anestesia 
geral (40,5%), seguida da anestesia regional (35,5%). Duzentos e vinte 
pacientes (83,9%) apresentaram pelo menos uma das complicações 
na SRPA. Na admissão, destacaram-se hipotermia (69%), tremor 
(15,6%) e hipertensão arterial (9,9%). Na alta, foram observadas hi-
potermia (34,9%), hipertensão arterial (3,8%) e dor moderada (3,1%). 
Hipotermia foi mais frequente em pacientes submetidos à anestesia 
combinada (88,9%) em relação às demais técnicas (p < 0,001), e nos 
procedimentos com duração de mais de 3 horas (80,9%), mas sem 
diferença estatisticamente significativa em relação aos pacientes 
submetidos a procedimentos mais curtos (66,4%). Hipoxemia ocorreu 
em 6,9% dos pacientes na admissão e em 1,5% na alta. Náuseas e/
ou vômitos ocorreram em 4,6% dos pacientes na admissão, estando 
ausentes na alta. Na admissão, dor leve (≤ 3 na EVA) ocorreu em 12,2%, 
moderada em 7,3% e intensa em 3,1% dos pacientes. A maioria dos 
pacientes (49,6%) foi admitida na SRPA com nível 2 de sedação e 
90,5% tiveram alta, apresentando nível 1. CONCLUSÃO: A prevalência 
de complicações foi de 83,9%, destacando-se a hipotermia (69%). Por 
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meio de análise multivariada, verificou-se que a técnica anestésica foi 
fator de risco para a ocorrência de hipotermia. Essa alta prevalência 
indica a necessidade de implementação de rotinas efetivas visando 
à prevenção e ao controle dessa complicação.
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533 – Delírio pós-operatório comparando  
a manutenção da anestesia com propofol  
ou sevoflurano
Autores: Marselle Ribas, Bruna Silveira Sá, *Francisco Almeida Silva Júnior, 
Tiele Assis Rikimaru, Frederico Bilotta, Ezequiel Milani Machado

Instituição: Hospital Angelina Caron

OBJETIVO DO ESTUDO: Estabelecer a comparação entre a incidência 
de delírio pós-operatório (DPO) após anestesia geral em manuten-
ção de hipnose com sevoflurano e propofol, sem pré-medicação, 
submetidos a procedimentos cirúrgicos, exceto cirurgias de alta 
complexidade como cardíacas, neurocirurgias e transplantes. Como 
objetivo secundário, avaliar se houve diferença analgésica entre 
os hipnóticos. MÉTODO: Estudo duplo-cego, prospectivo, aleató-
rio, randomizado por tabela eletrônica de números aleatórios do 
aplicativo “Random” e controlado. Os pacientes foram divididos 
em dois grupos: os submetidos à anestesia geral inalatória com 
hipnose mantida com sevoflurano e aqueles submetidos à anestesia 
geral intravenosa total (TIVA) com hipnose mantida com propofol. 
Foram incluídos, no total, 207 pacientes, sendo 106 tratados com 
sevoflurano e 101 com TIVA. A avaliação referente ao delírio cog-
nitivo foi feita pela escala Nursing Delirium Screening Scale (Nu-desc), 
realizada em pelo menos 4 tempos: antes da cirurgia (linha de 
base) e no pós-operatório (pelo menos 3 avaliações). Para análise 
estatística, para avaliação da associação entre variáveis quantitativas 
e da presença de delírio foi considerado o teste não paramétrico 
de Mann-Whitney, enquanto para avaliação da associação entre 
variáveis qualitativas e da presença de delírio foi considerado o 
teste exato de Fisher. E para avaliação da condição da normalidade 
das variáveis quantitativas, foi considerado o teste de Jarque-Béra.  
A avaliação referente à analgesia foi realizada pela escala audiovisual 
de dor (EAVD), sendo sua análise estatística realizada pelo teste não 
paramétrico de Mann-Whitney. RESULTADO: Observamos maior 
incidência de DPO em pacientes submetidos à anestesia TIVA (15,8%) 
do que com sevoflurano (6,6%), havendo diferença estatística com 
p = 0,046 (teste de Fisher). Entretanto, não foi encontrada signifi-
cância estatística em relação à idade (entre 60 e 75 anos), ao sexo 
e nem ao tempo cirúrgico. Além disso, a analgesia também não se 
mostrou significativa ao comparar os dois grupos. CONCLUSÃO: 
A dor pós-operatória, apesar de ser um fator de risco conhecido, 
não se mostrou relevante para o surgimento do DPO, embora, no 
decorrer do primeiro dia PO, tenha sido percebida uma avaliação 
de dor mais intensa por parte do grupo que apresentou DPO. No 
estudo presente, não houve diferença estatística entre os grupos, 
relacionada ao tempo cirúrgico, sendo independente também do 
sexo ou da idade. Embora não existam estudos suficientes que 
demonstrem que a técnica anestésica influencie nas condições 
de DPO, este trabalho demonstrou maior incidência de DPO em 
pacientes que pertenciam ao grupo TIVA quando comparados ao 
uso de sevoflurano, com diferença estatística significativa.
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691 – Importância da história clínica 
pré-anestésica em uma complicação 
intraoperatória: relato de caso
Autores: *Gabriela Alves Félix de Freitas, Carla Bernardes Moura, Pedro 
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Instituição: Hospital Regional da Asa Norte-DF

INTRODUÇÃO:  A avaliação pré-anestésica consiste na abordagem 
clínica do paciente que precede a administração da anestesia. 
A anamnese é a primeira etapa da avaliação e tem como um 
dos objetivos a identificação de alergias prévias, com intuito de 
evitar reações anafiláticas. A anafilaxia é um evento crítico de 
hipersensibilidade imediata, definido como uma reação alérgica 
grave de rápida instalação que pode levar à morte. O látex está 
entre as principais causas de anafilaxia, sendo as luvas de látex 
os agentes mais envolvidos. RELATO DE CASO: Mulher, 31 anos, 
estado físico ASA I, exames pré-operatórios sem alterações; foi 
internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília, 
para submeter-se à abdominoplastia eletiva. Há 12 e 10 anos, 
realizou duas cirurgias cesarianas sem intercorrências. Negou 
alergia a medicamentos, produtos hospitalares e alimentos. Foi 
escolhida uma anestesia peridural com sedação de acordo com 
o procedimento cirúrgico proposto e realizada sem nenhuma 
intercorrência. Aproximadamente 1 hora após o início da cirur-
gia, a paciente evoluiu com quadro de choque que foi refratário 
à administração de doses fracionadas de efedrina, metaraminol 
e adrenalina, sendo necessária a infusão de noradrenalina com 
controle dos níveis pressóricos. A ausculta pulmonar revelou 
padrão de sibilos e roncos discretos, e, no corpo da paciente, foi 
observado eritema maculopapular generalizado, com início de 
edema periorbitário. Diante da forte hipótese de choque anafi-
lático, foram administrados 0,3 mg de adrenalina intramuscular 
com melhora imediata do quadro, não sendo mais necessária a 
manutenção do fármaco vasoativo. Ao fim da cirurgia, a paciente 
estava com parâmetros hemodinâmicos estabilizados e diminuição 
das manifestações cutâneas. No dia seguinte, foi realizada uma 
anamnese mais detalhada, e identificou-se que a paciente pos-
suía atopia a roupas íntimas e dermatite nas mãos quando usava 
luvas de látex para manipular produtos cosméticos. DISCUSSÃO: 
A combinação da história clínica do paciente com os dados da 
anamnese permitiu a identificação do quadro de alergia ao látex. 
O conhecimento da população de risco, do diagnóstico precoce 
pela história clínica e da pesquisa de IgE deve ser priorizado e pos-
sibilita a adequada manipulação desses pacientes em ambientes 
livres de látex. O caso relatado evidencia algumas dificuldades no 
diagnóstico precoce, principalmente na coleta da história clínica. 
Os pacientes frequentemente não valorizam algumas condições 
clínicas, como as dermatites e atopias, por desconhecimento de 
sua importância. Dessa forma, percebe-se que a investigação 
durante a anamnese deve ser precisa e minuciosa, a fim de evitar 
complicações intraoperatórias.
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716 – Anestesia para artrodese lombar  
em paciente com hemofilia tipo B
Autores: Lorena Soares dos Santos, *Taynah Pontes Machado, Karen 
Monica Bomor Maro, Francisco Ricardo Marques Lobo

Instituição: Hospital de Base São José do Rio Preto/FAMERP

INTRODUÇÃO: A condução dos casos de pacientes portadores 
de desordens hematológicas demonstra verdadeiro desafio ao 
anestesiologista. O objetivo deste relato é expor a importância 
do conhecimento sobre a fisiopatologia da doença para um 
adequado planejamento dos exames pré-operatórios, requisição 
de recursos tecnológicos para uso intraoperatório, e acesso a 
medicamentos e hemoderivados possivelmente necessários. 
RELATO DE CASO: Homem, 27 anos, vítima de acidente auto-
mobilístico, portador de hemofilia tipo B moderada em acom-
panhamento regular com hematologista. Uso de fator IX 2.000 
UI 3 vezes por semana, sendo a última dose há 3 dias. Nega 
alergias medicamentosas. Refere história de extração dentária 
com uso prévio de fator IX, sem intercorrências. TC de coluna 
lombar revela fratura instável de L1 com indicação cirúrgica. 
A avaliação do serviço de hematologia orienta administração 
imediata de 5.000 UI de fator IX e 4.500 UI momentos antes do 
início do procedimento cirúrgico. A equipe anestésica confirma 
vaga em UTI e solicita bolsas de sangue, plasma fresco e concen-
trado de complexo protrombínico em sala cirúrgica. O paciente 
foi admitido consciente, orientado, comunicativo, eupneico, 
afebril, hidratado, normocorado e estável hemodinamicamente. 
Foi realizada monitorização, administração intravenosa de ácido 
tranexâmico 10 mg/kg, seguida de indução anestésica com mi-
dazolam 2 mg, sufentanila 25 mcg, propofol 100 mg e atracúrio 
30 mg. Foram feitas intubação orotraqueal, tentativa única, 
atraumática; punção de acesso venoso calibroso e cateterização 
de artéria radial para monitorização da pressão arterial média; 
punção de acesso venoso central em jugular interna direita; e 
sondagem vesical. Manutenção anestésica com sevoflurano.  
O procedimento cirúrgico teve 4 horas de duração, com ausência 
de intercorrências cirúrgicas, instabilidade hemodinâmica e 
necessidade de uso de vasopressores. O paciente foi hidratado 
com 2.200 mL de solução de Ringer com lactato. Diurese de  
150 mL. Sangramento estimado de 200 mL. Paciente não apre-
sentou sangramento anormal durante o procedimento cirúrgico 
devido à possibilidade de acompanhamento pelo serviço de 
hematologia, que realizou as dosagens do fator IX e definiu as 
doses corretas da reposição do fator deficiente no pré e pós-
-operatório, além do uso do ácido tranexâmico. CONCLUSÃO: 
Conclui-se que pacientes hemofílicos, se bem conduzidos, podem 
ser submetidos a procedimentos cirúrgicos com segurança, com 
mínimo sangramento e instabilidade hemodinâmica.
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721 – Anestesia para gastroplastia  
sem uso de opioide: relato de caso
Autores: Daniela Hoffmann Schuck, *João Guilherme Stadler Schossler, 
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Boaria Zanandrea

Instituição: Hospital Municipal São José

INTRODUÇÃO: A anestesia em obesos deve respeitar suas alte-
rações fisiológicas e alteração na farmacocinética e farmacodi-

nâmica dos anestésicos. Apesar de a gastroplastia laparoscópica 
ter uma agressão metabólica e resposta ao estresse cirúrgico 
menor, dor e náuseas no pós-operatório são eventos de elevada 
incidência. No grande obeso submetido ao pneumoperitônio, a 
irritação do peritônio diafragmático, causada pelo gás carbônico 
e pelo estiramento acentuado das fibras musculares diafragmá-
ticas pela pressão elevada, é uma das principais causas de dor 
imediatamente após o despertar. Pacientes obesos tendem a 
apresentar uma via aérea difícil, pelo Mallampati 3-4 e pescoço 
largo, e sua ventilação e intubação tendem a ser mais difíceis. 
RELATO DE CASO: Paciente J.F.P., mulher, 47 anos, hipertensa, uso 
de medicações contínuas regulares (losartana e hidroclorotiazi-
da), obesa (IMC 43, altura 1,63 m, peso corrigido 74 kg), história 
de lombalgia há 2 anos (referia uso semanal de codeína), jejum 
completo, exames laboratoriais sem alterações. Paciente vem 
para realizar videogastroplastia. A indução anestésica foi feita 
com dexmedetomidina 50 mcg, lidocaína sem vasoconstritor 
50 mg, cetamina 12,5 mg, propofol 170 mg e rocurônio 50 mg. 
Manutenção com sevoflurano CAM 0,7 e BIC com dexmedetomi-
dina 50 mcg/h, lidocaína sem vasoconstritor 50 mg/h, cetamina 
12,5 mg/h e doses de rocurônio, quando necessário, de acordo 
com o TOF. A paciente apresentou PAM em torno de 70 mmHg e 
FC de 65 bpm em todo o transoperatório. O procedimento teve 
duração de 2 horas, e a BIC foi desligada 30 minutos antes do fim 
do curativo. Como adjuvantes, foram administrados dexameta-
sona 10 mg, dipirona 2 g, cetoprofeno 100 mg e ondansetrona 
4 mg. A paciente levou 10 minutos para despertar após o fim 
da cirurgia, e negava náusea ou dor. Foi acompanhada em sala 
de recuperação; na primeira hora, apresentava sonolência, mas 
atendia a comandos, na segunda hora, estava desperta e negava 
dor. DISCUSSÃO: A dor pós-operatória retarda a alta e aumen-
ta as chances de complicação, como atelectasias pulmonares. 
Para analgesia intra e pós-operatória geralmente são utilizados 
opioides, como sufentanila, fentanila e morfina, mas podem 
ser associados a maiores complicações na SRPA, como sedação 
acentuada, hipoxemia, depressão respiratória e náuseas. Por 
meio desse relato, apresentamos uma alternativa de controle 
da dor que não deprime a ventilação.
Referências
Nguyen NT, Wolfe BM. The physiologic effects of pneumoperitoneum in the morbidly 
obese. Ann Surg. 2005;241(2):219-26.

Schumann R. Anaesthesia for bariatric surgery. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 
2011;25(1):83-93.

724 – Anestesia para peritonectomia com 
quimioterapia intraperitoneal hipertérmica: 
relato de caso
Autores: Eloá Muehlbauer, Carolina Spat Javorsky, *Jefferson Sicka, Daniela 
Hoffmann Schuck, Caroline Frazão Scheffer de Mello

Instituição: Hospital Municipal São José

INTRODUÇÃO: A carcinomatose peritoneal está relacionada com 
neoplasias intra-abdominais, e o tratamento de escolha é a exérese 
cirúrgica do peritônio e a quimioterapia transoperatória intra-ab-
dominal. A quimioterapia sistêmica não demonstra resultados 
satisfatórios para esse tipo de tumor. Durante esse procedimento, é 
importante manter a normoglicemia do paciente e evitar acidose e 
distúrbio de coagulação. RELATO DE CASO: Paciente T.F.D., mulher, 49 
anos, previamente hígida, 67 kg, história de neoplasia de ovário com 
diagnóstico há 6 meses; foi realizada histerectomia e ooforectomia. 
Na ocasião do procedimento cirúrgico, foi observada nodulação em 
peritônio, ressecada e enviada para histopatológico; o diagnóstico 
foi neoplasia metastática com ovário como sítio primário. No estadia-
mento clínico, não havia outros sítios de metástase. A paciente vem 
para peritoneostomia e quimioterapia intraperitoneal hipertérmica  
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com oxaplatina 600 mg em solução de diálise; foi realizada anes-
tesia por cateter peridural e geral balanceada, mantida com remi-
fentanila e sevoflurano. Foi monitorizada com pressão invasiva, 
PVC e temperatura nasal, e foram coletados exames seriados. O 
procedimento transcorreu sem intercorrências; a temperatura 
esofágica máxima atingida foi 38,5 °C (inicial 35,9 °C); o total de 
infusão realizada foi de 1,8 L de solução quimioterápica em uma 
temperatura média de 39 °C durante 60 minutos. O tempo total 
cirúgico foi de 11 horas, sendo infundido um total de 11 L de 
cristaloide, 3 concentrados de hemácia, 1 aférese de plaquetas, 5 
unidades de crioprecipitado e 7 unidades de plasma. Os exames 
laboratoriais finais apresentavam leve acidose metabólica (pH 7,30), 
lactato 2,8 mEq/L, glicemia 194 mEq/L e INR 1,41. A paciente foi 
intubada para a UTI, e extubada 6 horas após, sem queixa de dor. 
DISCUSSÃO: A cirurgia citorredutora com quimioterapia hipertér-
mica em transoperatório tem tempo cirúrgico longo e bastante 
perda volêmica, tanto por sangramento quanto por exposição de 
campo operatório. Há risco aumentado de o paciente desenvolver 
hiperglicemia, aumento de lactato, acidose metabólica e distúr-
bios de coagulação. Durante a fase de quimioterapia, pode haver 
aumento da temperatura corporal e da pressão intra-abdominal 
(podendo levar a aumento de pressão de via aérea e PVC). O 
tumor que melhor responde a esse tratamento é o pseudomi-
xoma peritoneal, normalmente originário do apêndice ou do 
útero. A anestesia com uso de cateter peridural é contraditória, 
já que, com frequência, observa-se discrasia sanguínea após esse 
procedimento. 
Referências
Kanakoudis F, Petrou A, Michaloudis D, Chortaria G, Konstantinidou A. Anaesthesia for 
intra-peritoneal perfusion of hyperthermic chemotherapy. Haemodynamic changes, 
oxygen consumption and delivery. Anaesthesia. 1996;51(11):1033–6.

Cioppa T, Vaira M, Bing C, D'Amico S, Bruscino A, De Simone M. Cytoreduc-
tion and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the treatment of pe-
ritoneal carcinomatosis from pseudomyxoma peritonei. World J Gastroenterol. 
2008;14(44):6817-23. 

737 – Efeitos do esmolol sobre o tempo 
cirúrgico, perda sanguínea, consumo de 
fármacos e prevalência de dor, náuseas  
e vômitos em mamoplastias associadas  
a abdominoplastias estéticas
Autores: *Renan Braz Scarpa*, Gabriel Cruz Tamiasso, Fabiana Mara 
Scarpelli de Lima Alvarenga Caldeira, Camila dos Santos Leite Almeida, 
Oscar César Pires, Erivaldo Brito de Souza, Renan Bráz Scarpa Fleming

Instituição: Universidade de Taubaté/CET do Hospital Municipal de São 
José dos Campos, SP

INTRODUÇÃO: Em medicina, os pacientes são os clientes e, por-
tanto, podem oferecer informações relevantes referentes à sua 
internação, ao ato anestésico e às suas satisfações e insatisfações 
durante esse importante evento em sua vida. Nesse sentido, a 
busca de menor prevalência de dor, náuseas e vômitos no pós-
-operatório, além de menor consumo de agentes anestésicos 
e de seus efeitos adversos, mostra-se relevante na melhoria da 
qualidade de atendimento e da satisfação dos pacientes. OBJETIVO: 
Estabelecer o efeito do esmolol sobre o tempo cirúrgico, a perda 
sanguínea, a prevalência de dor, as náuseas e vômitos, o consumo 
de agentes anestésicos para sedação e a duração da anestesia 
peridural em mamoplastias associadas a abdominoplastias esté-
ticas. MÉTODO: Estudo observacional, analítico e transversal com 
início após aprovação pelo CEP da instituição, com participação 
de 30 pacientes submetidas a cirurgias plásticas estéticas de 
mama associadas a abdominoplastias, divididas aleatoriamente 

em dois grupos (n = 15). Grupo C (controle): foram submetidas 
aos procedimentos rotineiros de anestesia e receberam solu-
ção salina em bólus inicial de 0,5 mL.kg−1 seguido da infusão de  
0,5 mL.kg−1. Grupo E (esmolol): foram submetidas aos procedi-
mentos rotineiros de anestesia, porém receberam, durante o 
procedimento anestésico, bólus de esmolol (0,5 mg.kg−1) seguido 
da infusão de 0,05 mg.kg−1 min−1 em diluição com volume similar ao 
grupo-controle. Foram observados o tempo cirúrgico, a prevalência 
de náuseas e vômitos, a perda sanguínea, a dor pós-operatória e 
a qualidade do atendimento recebido. Para análise estatística dos 
resultados obtidos, utilizou-se o software JMP® do SAS (Statistical 
Analysis System Institute), aplicando o teste t e adotando nível 
de significância de 5% (p < 0,05). RESULTADO: O grupo esmolol 
apresentou menores consumo de agentes adjuvantes da anes-
tesia, tempo cirúrgico, perda sanguínea, prevalência de náuseas, 
vômitos e dor pós-operatória. Não obstante, foi observada maior 
redução da frequência cardíaca e hipotensão arterial nesse grupo. 
CONCLUSÃO: O emprego do esmolol se mostrou eficaz em reduzir 
o tempo cirúrgico, o sangramento intra-operatório, a necessidade 
de adjuvantes da anestesia e de analgésicos e a prevalência de 
náuseas e vômitos no pós-operatório, resultando em melhor 
qualidade de atenção ao paciente.
Referências
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infusão de esmolol sobre a necessidade de anestesia no intraoperatório e analgesia, 
náusea e vômito no pós-operatório em um grupo de pacientes submetidos à cole-
cistectomia laparoscópica. Rev Bras Anestesiol. 2015;65(2):141-6. 

Macario A, Weinger M, Carney S, Kim A. Which clinical anesthesia outcomes are 
important to avoid? The perspective of patients. Anesth Analg. 1999;89(3):652–658.

827 – Relação entre a pressão arterial  
aferida na avaliação pré-operatória  
e a pressão arterial pré-indução
Autores: *Jesse Abimael Infante Izquierdo, Pedro Ferretti Pinheiro, Marcel 
Veronez Vitoreli, Ricardo Caio Gracco de Bernardis, Mauro Prado da Silva, 
Ligia Andrade da Silva Telles Mathias

Instituição: Hospital Geral de Itapecerica da Serra

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Estudos na literatura avaliam a varia-
ção da pressão arterial (PA) perioperatória, mas poucos estudos 
analisaram a PA pré-indução e a PA ambulatorial. Os objetivos 
deste estudo foram avaliar a diferença entre a PA da avaliação 
pré-operatória, a PA pré-indução e durante a anestesia e se a 
presença de antecedente de hipertensão arterial está associa-
da com a diferença entre a PA pré-indução e a PA da avaliação 
pré-operatória. MÉTODO: Após aprovação do CEP, foi realizado 
estudo observacional em pacientes no ambulatório de avaliação 
pré-anestésica (APA) submetidos a cirurgias eletivas, de novembro 
de 2017 a julho de 2019, com idade ≥ 18 anos e estado físico ASA 
≤ IV. As variáveis analisadas foram: idade; gênero; IMC; PA pré-ope-
ratória; doença hipertensiva associadas e outras; medicações em 
uso; estado físico (ASA); e PA pré-indução e a cada 10 minutos 
durante a anestesia. Os valores críticos foram estabelecidos em 
0,05. RESULTADO: No período do estudo, foram avaliados 412 
pacientes, com idade média de 49,63 anos (DP = 17,95) e IMC 
27,47 kg/m2 (DP = 4,85); 143 pacientes foram avaliados como ASA 
I, 255 ASA II e 14 ASA III. As doenças associadas foram hipertensão, 
diabetes melito, arritmia e depressão, e entre as medicações em 
uso estavam anti-hipertensivos, diuréticos e hipoglicemiantes 
orais. A média e o respectivo DP da PA pré-operatória, pré-indução 
e nos momentos subsequentes (em min) após início da anestesia 
constam na tabela a seguir.
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Todos os 
pacientes

Pacientes nor-
motensos

Pacientes 
hipertensos

PAS (mmHg) Média Média Média

PAS pré-operatória 132,00 115,50 134,20

PAS pré-indução 131,80 119,70 146,10

PAS 10 min 125,20 113,30 140,80

PAS 20 min 117,30 109,90 125,50

PAS 30 min 114,30 112,40 117,80

PAS 40 min 110,60 109,40 109,30

PAS 50 min 110,10 107,90 111,30

PAS 60 min 113,30 112,10 115,30

PAS, pressão arterial sistólica.

A Anova mostrou diferença estatisticamente significativa entre os 
diferentes momentos (p < 0,0001). A análise separada dos grupos 
de normotensos e hipertensos mostrou Anova < 0,0001 para os 2 
grupos, mas a comparação entre os momentos pré-operatório e 
pré-indução apresentou diferença significativa apenas no grupo 
hipertensos (p = 0,0004). A comparação entre a PAS pré-operatória 
e os outros tempos não apresentou diferença significativa no grupo 
de pacientes normotensos. CONCLUSÃO: A PAS pré-indução reflete 
a PAS habitual pré-operatória, apenas em pacientes normotensos, 
o que leva a considerar a hipotensão intraoperatória em relação à 
PAS pré-indução apenas para esse grupo de pacientes.
Referência
Van Klei WA, Van Waes JÁ, Pasma W, Kappen TH, van Wolfswinkel L, Peelen LM, Kalkman 
CJ. Relationship between preoperative evaluation blood pressure and preinduction 
blood pressure: a cohort study in patients undergoing general anesthesia. Anesth 
Analg. 2017;124(2):431-7. 

865 – Manejo anestésico em paciente 
com hipertensão pulmonar grave durante 
laparotomia exploradora de urgência
Autores: Érica Carla Lage de Oliveira, Tchalton Amador Corrêa, *Iara 
Teixeira de Araújo, Patrícia Batista Matos, Sérgio Silva de Mello, Wendhell 
Barros de Melo

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais

INTRODUÇÃO: A hipertensão pulmonar (HP), definida como pressão 
arterial pulmonar média ≥ 20 mmHg na ausência de elevação da 
pressão de oclusão da artéria pulmonar, associa-se com significativa 
morbimortalidade perioperatória. Pacientes com HP são particu-
larmente vulneráveis aos efeitos dos anestésicos, da ventilação 
com pressão positiva e das perturbações fisiológicas que ocorrem 
no intraoperatório. RELATO DE CASO: Mulher, 46 anos, com HP do 
grupo IV (TEP crônico), NYHA III, portadora de flutter atrial paroxís-
tico, em uso de bonsentana, sildenafila e varfarina. Realizou EcoTT 
em agosto de 2018: FEVE de 61%; PSAP de 92 mmHg; VD dilatado. 
Foi submetida à laparotomia exploradora de urgência devido a 
quadro de abdome agudo perfurativo. Apresentava-se instável 
hemodinamicamente (PA 70/35 mmHg, FC 90 bpm, Sao2 86% em 
CN 3 L/min) – sem fármacos vasoativos. Indução anestésica com 
midazolam 5 mg, fentanila 50 mcg, etomidato 20 mg e rocurônio  
100 mg. Foi mantida anestesia inalatória com sevoflurano (CAM 0,8-
1,0) e conectado circuito com óxido nitroso (NO) inalatório (40 ppm).  
Noradrenalina (50 mcg/min) e vasopressina (0,02 UI/min) iniciadas 
na indução anestésica. Gasometria arterial após 1 hora 30 minutos: 
pH 7,34; pCO2 35,4 mmHg; lactato 2,25 mmol/L; HCO3 18,8 mmol/L; 
BE −6,2 mmol/L; pO2 66,5mmHg; Hb 9,8 g/dL; Sao2 88,5%. Evoluiu 
com flutter atrial de alta resposta (FC 150 bpm), sendo impregnada 

com amiodarona (300 mg). Manteve-se instável hemodinamica-
mente com necessidade de doses crescentes de vasopressores, 
sendo iniciada dobutamina (10 mcg/kg/min). No procedimento, 
foram administrados 2.500 mL de cristaloides. Foi transferida à 
UTI intubada, em uso de NO, vasopressina, noradrenalina e dobu-
tamina. DISCUSSÃO: O manejo perioperatório de pacientes com 
HP é complexo. Cuidados devem ser considerados para otimizar o 
enchimento do VD enquanto se mantém um gradiente transeptal. 
Agentes vasodilatadores pulmonares IV podem ser utilizados. No 
entanto, nenhum desses agentes é específico para a circulação 
pulmonar e podem não ser bem tolerados devido à hipotensão 
sistêmica. O NO inalatório pode ser utilizado por causar preferen-
cialmente vasodilatação na circulação pulmonar em zonas pulmo-
nares bem-ventiladas com mínimos efeitos no enchimento de VE 
e na PA.  É essencial a manutenção de um gradiente entre a aorta 
e o VD, que pode ser garantida utilizando-se vasopressores, como 
noradrenalina e vasopressina. O tratamento de falência aguda de 
VD é alcançado com redução da RVP, otimização da frequência, 
ritmo e função de VD, o que geralmente requer suporte inotrópico.
Referências
Strumpher J, Jacobsohn E. Pulmonary hypertension and right ventricular dys-
function: physiology and perioperative management. J Cardiothorac Vasc Anesth. 
2011;25(4):687–704.
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hypertension. Semin Cardiothorac Vasc Anesth. 2014;18(4):310–8.

889 – Acurácia do modelo de risco SAMPE 
para predição de mortalidade hospitalar  
pós-operatória comparada com os índices  
de risco cardíaco revisado e Charlson
Autores: *Giuliano Machado Danesi, Cláudia de Souza Gutierrez, Adriene 
Stahlschmidt, Sávio Cavalcante Passos, Gabriela Jungblut Schuh, Luciana 
Paula Cadore Stefani 

Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

INTRODUÇÃO: Modelos de risco pré-operatórios são usados para 
avaliar o risco de eventos adversos futuros do paciente cirúrgico. O 
modelo SAMPE foi projetado para incorporar características de um 
modelo de risco ideal: é facilmente implementado à beira do leito; 
composto por quatro variáveis sustentáveis (idade, classificação do 
estado físico ASA, gravidade cirúrgica, natureza cirúrgica – urgente 
ou eletiva); e possui alto poder discriminativo em relação ao desfecho 
de mortalidade intra-hospitalar no pós-operatório de até 30 dias. 
OBJETIVO: Avaliar a acurácia do modelo SAMPE em relação aos 
índices de risco cardíaco revisado modificado (mRCRI) e de Charlson 
na predição de morte pós-operatória e explorar a associação entre 
classes de risco do SAMPE e morbidade pós-operatória usando o 
POMS (do inglês Postoperative Morbidity Survey). MÉTODO: Estudo 
de coorte que revisou os registros médicos detalhados de 1.206 
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos em um centro 
de referência quaternário de nível universitário (Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre, RS, Brasil). Foram incluídas cirurgias realizadas de 
1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017, que continham 
dados completos do sistema de gerenciamento de informações. 
A morte hospitalar pós-operatória em até 30 dias foi o principal 
desfecho. Precisão do modelo SAMPE, mRCRI e índice de Charlson 
foram comparados usando estatística C e mortes observadas versus 
esperadas. Foram calculados a frequência de morbidade pós-opera-
tória de acordo com as classes de risco do modelo SAMPE, o mRCRI e 
o índice de Charlson. Utilizou-se o modelo de regressão de Poisson 
com variâncias robustas de erro para estimar o risco relativo e os 
intervalos de confiança para cada domínio do POMS, de acordo com o 
modelo de risco da classe SAMPE. RESULTADO: No total, 43 pacientes 
morreram após a cirurgia (3,56%). O modelo de risco SAMPE previu 
384 mortes para toda a coorte, resultando em uma razão geral de 
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mortes observadas para esperadas (razão O:E) de 1,11. O modelo 
SAMPE também apresentou uma área sob a curva de características 
operacionais do receptor (AUROC) de 0,907 (0,84-0,93); o mRCRI, uma 
área de 0,767 (0,69-0,83); e o índice de Charlson, 0,822 (0,76-0,90).  
O teste de DeLong mostrou diferença significativa entre os valores 
de SAMPE e mRCRI (p < 0,01) e dos resultados de SAMPE e Charlson 
(p < 0,028). Não houve diferença entre as curvas mRCRI e Charlson  
(p = 0,14). A morbidade pós-operatória ocorreu com maior frequência 
em pacientes com maior probabilidade de morte. CONCLUSÃO: Os 
métodos analíticos usados para abranger a precisão prognóstica do 
modelo SAMPE em comparação com os índices mRCRI e Charlson 
revelaram que se trata de ferramenta consistente e enxuta, composta 
por variáveis pré-operatórias facilmente verificadas para predizer a 
mortalidade pós-operatória em 30 dias.
Referências
 Moonesinghe SR, Mythen MG, Das P, Rowan KM, Grocott MP. Risk stratification tools 
for predicting morbidity and mortality in adult patients undergoing major surgery: 
qualitative systematic review. Anesthesiology. 2013;119(4):959–81.
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894 – Validação de um modelo simples  
e acurado para predição de morte  
pós-operatória em uma coorte de 16.662 
pacientes: modelo SAMPE 2
Autores: *Giuliano Machado Danesi, Lucas Seiki Mestre Okabayashi, 
Cláudia de Souza Gutierrez, Stela Maris de Jesus Castro, Sávio Cavalcante 
Passos, Luciana Paula Cadore Stefani

Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A correta identificação dos pacientes 
cirúrgicos de alto risco é fortemente recomendada no período pe-
rioperatório. Por meio da análise de 4 variáveis preditoras (idade, 
classificação ASA, severidade cirúrgica – baixo, intermediário e alto 
risco –, e natureza da cirurgia – eletiva vs. urgente), demonstramos ser 
possível desenvolver um modelo acurado de predição de morte em 
até 30 dias pós-operatórios: o modelo SAMPE. Entretanto, modelos e 
escores de risco devem ser periodicamente reanalisados e aperfeiçoa-
dos. Como as cirurgias de baixo e intermediário risco não apresentaram 
diferenças estatísticas na primeira versão do modelo, decidimos unir 
essas categorias. A análise da variável idade foi aperfeiçoada, utilizan-
do a ferramenta estatística de splines cúbicos. Nossos objetivos são 
desenvolver um modelo de risco de mortalidade pós-operatória com 
base no modelo SAMPE e analisar seu desempenho na predição de 
morte em até 30 dias pós-operatórios. MÉTODO: Coletamos dados 
de pacientes cirúrgicos com mais de 16 anos, de janeiro de 2016 a 
dezembro de 2018. Um novo modelo de regressão logística foi ajus-
tado para as variáveis: idade, ASA, severidade cirúrgica e natureza da 
cirurgia. O desfecho analisado foi morte intra-hospitalar em até 30 dias 
pós-operatórios. A idade, variável não linear, foi ajustada utilizando 
splines cúbicos restritos. Analisamos o desempenho e a calibração do 
modelo utilizando a estatística C, o teste de Hosmer-Lemeshow e o 
índice de reclassificação (NRI). RESULTADO: Uma coorte de 16.682 
pacientes foi utilizada para desenvolver o modelo SAMPE 2. A mor-
talidade da amostra foi de 2,80% (n = 465). Dos pacientes que foram 
a óbito, a maioria eram pacientes ASA III ou mais (90%), submetidos a 
cirurgias de urgência (71,6%). As variáveis apresentaram coeficientes 
significativos para o desfecho: ASA (OR 6,66, IC 1,35-2,13), severidade 
cirúrgica – alto risco versus não alto risco porte (OR 1,69, IC 1,35-2,13), 
natureza – eletiva versus urgente (OR 4,25, IC 3,36-5,37). Idade foi 
significativa acima de 70 anos (OR 2,70, IC 1,11-6,52), com incre-
mento progressivo no OR com o aumento da idade. O novo modelo 
apresentou adequada calibração (p = 0,41) e área sob a curva de 0,92  
(IC 0,91-0,93). Houve pequeno percentual de reclassificação em rela-

ção ao modelo SAMPE I que favoreceu o novo modelo (NRI = 0,022).  
A nova versão (SAMPE 2) apresentou melhor desempenho nessa nova 
amostra do que a versão original. CONCLUSÃO: O novo modelo SAMPE 
2 apresentou alto poder discriminativo em relação ao desfecho morte 
intra-hospitalar em até 30 dias pós-operatório. Esse modelo reflete 
a população atendida pelo SUS em um hospital quaternário e pode 
ser usado para estratificação de risco e implementação de cuidados 
pós-operatórios para otimização de desfechos.
Referência
Stefani LC, Gutierrez CS, Castro SM, Zimmer RL, Diehl FP, Meyer LE, Caumo W. Affiliations 
expand. Derivation and validation of a preoperative risk model for postoperative 
mortality (SAMPE model): an approach to care stratification. PLoS One. 2017;12(10): 
e0187122.

925 – Avaliação do índice bispectral  
durante episódios de despertar 
intraoperatório em transplante renal
Autores: Thyago Araújo Fernandes, Sara Rocha Barreira, Rachel de Oliveira 
Gomes Ribeiro, Tayalles Tavares Leite, *Kelsen dos Santos Sales, André 
Lavor Alves

Instituição: Hospital Universitário Walter Cantídio

INTRODUÇÃO: O despertar intraoperatorio (DI) constitui grave com-
plicação em anestesia geral (AG), hoje a preferencial técnica para 
transplante renal (TR). Além de estresse pós-traumático, durante 
a cirurgia podem advir movimentos reflexos à dor, ocasionando 
repercussões, como rotura de anastomoses, sangramentos e lesões 
anatômicas irreparáveis. Reconhece-se a monitorização da consciência 
com o BIS como uma das principais formas de prevenção do evento. 
MATERIAL E MÉTODO: Foram avaliados fichas anestésicas e registros 
intraoperatórios de BIS, além de revisada a literatura sobre despertar 
durante anestesia geral. RELATO DE CASOS: Cinco pacientes de ambos 
os sexos (média etária: 44,8 anos), hipertensos nefropatas dialíticos, 
foram submetidos à TR de doador cadáver  em hospital de referência 
do Ceará, com AG balanceada. Foi titulada sedoanalgesia, visando ao 
escore de BIS 40-60. Quatro, em variável intervalo de tempo pós-re-
perfusão de enxerto (4-96 min), evoluíram com súbito movimento de 
cabeça, membros superiores ou prensa abdominal, ao qual se seguiu 
ascensão de BIS a patamares 72-80. Um deles, também com ascensão 
a 68, permitiu intervenção com hipnose adicional e prevenção, logo, 
de movimento. Não foram registradas graves repercussões cirúrgicas 
ou indícios de memória. Idosos, mulheres, estado físico ASA III ou IV, 
mau funcionamento de equipamentos e procedimentos cirúrgicos 
de maior porte são reconhecidos como fatores facilitadores de DI. 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Apresentam-se casos de DI durante TR. A 
monitorização com BIS, embora colaborado em um deles, não flagrou 
instabilidade de hipnose previamente à percepção de movimentos. 
Convém atentar para a ocorrência do evento em TR, sendo estudos 
posteriores necessários para definição de incidência, etiologia e 
métodos de prevenção.
Referência
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926 – Implementação de linha assistencial  
de Cuidados Estendidos ao Paciente Cirúrgico 
de Alto Risco (CEPAR): impacto na morbidade 
e mortalidade em 30 dias
Autores: Guilherme Roloff Cardoso, Sávio Cavalcante Passos, Adriene 
Stahlschmidt, *Paula Sotoriva Coelho, Gustavo Zerbetto Sbrissa, Luciana 
Paula Cadore Stefani

Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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INTRODUÇÃO: Pacientes cirúrgicos de alto risco estão sujeitos a 
complicações que impactam a mortalidade geral (> 5%, conforme 
a definição). Este estudo propõe a criação de uma linha de cuidados 
pós-cirúrgicos denominada Cuidados Estendidos ao Paciente Ci-
rúrgico de Alto Risco (CEPAR), na forma de ações multiprofissionais 
coordenadas dedicadas a pacientes cirúrgicos não cardíacos de alto 
risco com o objetivo de melhorar os resultados pós-operatórios. 
A linha de assistência proposta compreende uma gama de ações 
que englobam acesso objetivo e individual do risco avaliado pelo 
modelo de risco SAMPE (modelo institucional de probabilidade de 
morte em 30 dias), cuidados diferenciados na unidade de recupe-
ração pós-anestésica (URPA) e na UTI, e cuidados pós-operatórios 
na unidade de internação realizados por equipes de enfermagem, 
anestesia, clínica médica e cirurgia. MÉTODO: Quasi-experimento 
incluindo 1.720 pacientes, sendo 430 pacientes consecutivos maiores 
de 16 anos submetidos a procedimentos eletivos ou não eletivos no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, encaminhados para URPA ou 
UTI após a cirurgia e classificados como de alto risco (probabilidade 
de morte > 5% em 30 dias pelo modelo de risco SAMPE) no grupo de 
intervenção e 1.290 controles (pareados pelo escore de propensão na 
proporção de 1:3) nos quais a eficácia do CEPAR está sendo analisada 
usando comparação antes e depois. O desfecho primário é composto 
por mortalidade hospitalar em 30 dias e complicações pelo POMS 
(Postoperative Morbidity Survey). Desfechos secundários incluem o 
número de chamadas ao time de resposta rápida (TRR), tempo de 
internação, reoperação e reinternação hospitalar. Foram excluídos 
procedimentos realizados fora da unidade cirúrgica principal (am-
bulatoriais, diagnósticos e realizados sob anestesia local); pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea e/ou 
encaminhados para UTI cardíaca no pós-operatório; transplante de 
órgãos; e pacientes de baixo risco (< 5% de probabilidade de morte 
em 30 dias pelo modelo SAMPE). RESULTADO: A análise preliminar 
incluiu 402 pacientes (151 de intervenção e 251 controles) de janeiro a 
junho de 2019, com alta adesão geral ao protocolo pelos profissionais 
de saúde. O grupo CEPAR apresentou maior número de chamadas 
ao TRR em 7 dias, mais reoperações e menor mortalidade em 30 dias  
(p < 0,05). CONCLUSÃO: O CEPAR mostrou-se viável como um projeto 
institucional, apoiado pela Vice-Presidência Médica. Este é o primeiro 
estudo a avaliar a implementação de um pacote institucional de 
cuidados pós-operatórios envolvendo equipes de enfermagem e 
médicas, e pode ser consolidado como padrão futuro de atendimento.
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929 – Análise do biomarcador troponina 
T de alta sensibilidade na predição de 
complicações cardíacas e mortalidade  
em 30 dias em população cirúrgica de alto 
risco submetida à linha assistencial de 
cuidados estendidos ao paciente cirúrgico  
de alto risco (CEPAR)
Autores: Luciana Paula Cadore Stefani, Adriene Stahlschmidt, Daniel 
Trost, Danielle Tomasi, Nathália de Freitas Valle Volkmer, *Paula So-
toriva Coelho

Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

INTRODUÇÃO: Aproximadamente metade dos óbitos pós-operatórios 
em 30 dias é cardiovascular ou consequência de eventos cardio-
vasculares. A lesão miocárdica após cirurgia não cardíaca (MINS, 

do inglês myocardial injury after noncardiac surgery) é a complicação 
vascular perioperatória mais comum, afetando anualmente mais 
de 8 milhões de adultos no mundo e aumentando o risco de com-
plicações trombóticas e morte nos primeiros 2 anos após a cirurgia. 
Sem medições rotineiras de troponina perioperatória, mais de 80% 
dos eventos de MINS não seriam reconhecidos, uma vez que esses 
pacientes não apresentam sintomas. Os pacientes cirúrgicos de alto 
risco estão sujeitos a complicações que afetam a mortalidade geral 
(> 5%, conforme a definição). Este estudo propõe a implementação 
da triagem rotineira de troponina como ferramenta adicional à linha 
de cuidados pós-operatórios denominada Cuidados Estendidos ao 
Paciente Cirúrgico de Alto Risco (CEPAR) na forma de ações multipro-
fissionais coordenadas dedicadas a pacientes cirúrgicos não cardíacos 
de alto risco com o objetivo de melhorar os resultados pós-operatórios. 
OBJETIVO: Determinar a relação entre os níveis de troponina T de 
alta sensibilidade de quarta geração (hs-cTnT) nos primeiros 2 dias 
após a cirurgia não cardíaca e a mortalidade em 30 dias em pacientes 
cirúrgicos de alto risco. Implementar um protocolo para atendimento 
especializado em cardiologia desencadeado pela hs-cTnT. MÉTODO: 
Coorte prospectiva incluindo 430 pacientes cirúrgicos de alto risco 
(estratificados usando o modelo de risco SAMPE), nos quais os níveis 
de hs-cTnT estão sendo analisados como um biomarcador de compli-
cações cardiovasculares e gatilhos para atendimento especializado.  
Os níveis de hs-cTnT dos pacientes foram medidos no pré-ope-
ratório e 24 e 48 horas após a cirurgia. RESULTADO: A análise 
preliminar incluiu 151 pacientes no período de janeiro a junho 
de 2019, com alta adesão geral ao protocolo pelos profissionais 
de saúde. Sessenta por cento dos pacientes apresentaram níveis 
elevados de hs-cTnT no pré-operatório. No primeiro dia de pós-
-operatório, o delta hs-cTnT foi menor que 5 em 66%, entre 5 e 
39,9 em 22% e maior que 40 em 11% dos pacientes. No segundo 
dia de pós-operatório, o delta hs-cTnT foi menor que 5 em 85%, 
entre 5 e 39,9 em 11% e maior que 40 em 3,3% dos pacientes. 
Enquanto isso, a alta prevalência de MINS entre os pacientes de 
alto risco levou à definição de novos gatilhos para os cuidados 
especializados em cardiologia (> 60 ng/L e delta de 40 ng/L). Este 
é o primeiro estudo que avalia a hs-cTnT como um biomarcador 
para complicações cardiovasculares, mortalidade em 30 dias e de-
sencadeamento de cuidados especializados em nossa população. 
Espera-se conclusão do estudo com apresentação de resultados 
finais no primeiro semestre de 2020.
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960 – Arritmia causada por compressão 
cardíaca extrínseca: relato de caso
Autores: Victoria Zanuto Bianchi, *Raíza Barros Couto, Ciro Aldred Gregory, 
Enis Donizetti Silva, Claudia Marquez Simões

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: Arritmias cardíacas são as complicações cardiovas-
culares perioperatórias mais frequentes, tem sido relatada em 70% 
dos pacientes submetidos a anestesia geral. Diversos fatores podem 
contribuir para a sua ocorrência, podendo ser relacionados ao pa-
ciente, ao procedimento cirúrgico e à anestesia. Trazemos um caso 
que teve uma causa incomum para o surgimento da arritmia. RELATO 
DE CASO: C.M.R., sexo feminino, 72 anos, submetida a crioablação 
de tumor renal à esquerda. Portadora de hipertensão arterial, asma, 
estenose aórtica e antecedente de mastectomia total a esquerda.  
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Na admissão em sala, apresentava sinais vitais normais. Realizada 
indução com fentanila, propofol em infusão alvo-controlada (TCI) 
e rocurônio. Procedida intubação orotraqueal sem intercorrên-
cias. Posicionamento adequado em decúbito ventral e aneste-
sia mantida com propofol em TCI e sevoflurano. Inicialmente, a 
eletrocardiografia demonstrava ritmo sinusal com QRS estreito, 
porém, durante o procedimento, evidenciou-se bigeminismo e 
alargamento do QRS, sem instabilidade hemodinâmica. Aventou-
-se a hipótese da arritmia decorrente de hipofluxo coronariano 
devido à estenose aórtica, optando-se por seriar marcadores de 
isquemia miocárdica, que tiveram resultado negativo, e iniciar 
dobutamina (4 mcg/kg/min), o que repercutiu em normalização 
do eletrocardiograma. Ao final do procedimento, o reposiciona-
mento da paciente em decúbito dorsal levou a outro diagnóstico 
diferencial: a ausência dos arcos costais pós-mastectomia, levou 
a compressão direta no decúbito ventral, resultando nas altera-
ções descritas. DISCUSSÃO: Neste caso, detectou-se alteração 
do ritmo cardíaco atribuída ao posicionamento em decúbito 
ventral, devido à compressão cardíaca extrínseca pela ausência 
de arcabouço ósseo. Devemos ainda levar em consideração que a 
posição prona em si está associada à redução do volume sistólico, 
do índice cardíaco e da pressão arterial. No caso em questão, 
não houve repercussões significativas associadas à alteração de 
ritmo, portanto a manutenção da estabilidade hemodinâmica 
permitiu a realização do procedimento. Arritmias podem ocorrer 
sob qualquer circunstância durante a anestesia, inclusive em situ-
ações atípicas como esta. O anestesiologista deve identificar os 
fatores precipitantes e gerenciá-los, buscando sempre viabilizar 
a realização dos procedimentos propostos. 
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988 – Reposição volêmica orientada por 
ultrassonografia point-of-care: relato de caso
Autores: Marina Menezes de Souza, Eduardo Silva de Assis Brasil, Ladyer 
da Gama Costa, *Pâmela de Almeida Cambrais, Talison Silas Pereira

Instituição: IAMSPE

INTRODUÇÃO: A reposição volêmica em pacientes cardiopatas é 
um grande desafio. O uso da US point-of-care vem para guiar a ade-
quada reposição. RELATO DE CASO: Mulher, 57 anos, portadora de 
HAS, DM2 não insulinodependente, ICC (FE 37%), FA crônica, DRC 
III, com quadro de edema em membros inferiores, ascite, ortopneia 
e taquipneia progressivos. Em prosseguimento à investigação, foi 
proposta VLP diagnóstica. Após monitorização básica SBA, associada 
à pressão arterial invasiva, foi realizada anestesia geral com uso de 
fentanila 5 mcg/kg, etomidato 0,4 mg/kg e rocurônio 0,5 mg/kg, e 
manutenção com sevoflurano. O procedimento durou 40 minutos, 
com retirada de 2 L de líquido ascítico, sem outros achados. Após 
reversão adequada do BNM e extubação, a paciente evoluiu com 
sudorese, rebaixamento de nível de sensório, hipoperfusão periférica 
e taquiarritmia de alta resposta (FA). Foram coletadas glicemia capilar 
e gasometrias arterial e venosa (Glic94mg/dL// GasoArt. pH=7,2; 
PaO2=93;PaCO2=46,8;HCO3=18,4;BE=-10;SatO295%;Hb13,6;Ht40// 
GasoVen.PCO2=52,3;SatO2=52%), levantando a hipótese de choque 
hipovolêmico com descompensação cardíaca (SVCO2 52%, GAP-
CO2 5,5). Foram administrados 10 mL de glicose 50%, deslanosídeo  
0,8 mg, albumina 20 mg e reposição volêmica com Ringer com lactato 
(RL) guiada, em tempo real, por US pulmonar. Após medidas, paciente 
evoluiu com melhora do nível de consciência e SatVenO2 73%, sendo 
encaminhada à UTI. DISCUSSÃO: A US point-of-care tem-se posicio-
nado como excelente ferramenta complementar à prática médica, 

permitindo a avaliação da função pulmonar e da responsividade a 
fluidos. Em pacientes cardiopatas, o ajuste da volemia deve ser cau-
teloso, para evitar descompensação cardiovascular com repercussão 
pulmonar. O protocolo FALLS foi proposto para manejo do choque, 
utilizando a avaliação ultrassonográfica de pulmão e do coração. 
Após a exclusão de choque obstrutivo e cardiogênico, realiza-se o 
monitoramento da superfície pulmonar e da condição clínica duran-
te a administração do fluido. O sucesso da fluidoterapia durante o 
protocolo FALLS define, esquematicamente, o choque hipovolêmico.  
A condição circulatória melhora, enquanto a predominância de linhas 
A permanece inalterada. Em caso de excesso de fluidos administrados, 
é possível acompanhar o surgimento de linhas B, evidenciando que 
já não haverá resposta ao fluido sem alteração pulmonar. Excesso 
de fluidos e edema pulmonar são caracterizados pela presença de 
linhas B associada a deslizamento pulmonar (lung sliding). Na paciente 
descrita, essa modalidade foi utilizada para determinar a reposição 
volêmica de que necessitava, sem causar edema intersticial pulmonar. 
A US pulmonar tem vantagens como portabilidade, baixo custo e 
segurança, além de ser um estudo dinâmico.
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1036 – Anestesia geral ou sedação  
na troca valvar aórtica percutânea:  
ual é a melhor técnica?
Autores: *Fernanda de Faria Mariano, Daniel Rodrigues Alves Soares, Lucia-
na Andrade Rezende, Flávia Aparecida Resende, Izabela Magalhães Campos

Instituição: Hospital Felício Rocho 

INTRODUÇÃO: A estenose aórtica (EA) é uma doença grave mais 
comum em pacientes idosos. Tem caráter insidioso, cursa com 
rápida progressão após o início dos sintomas e apresenta elevada 
mortalidade se não tratada. O tratamento de escolha consiste na 
troca valvar, tanto pelas vias aberta e percutânea (implante trans-
cateter de valva aórtica [TAVI, do inglês transcatheter aortic valve 
implantation]). O TAVI é preferível por ser menos invasivo e pelo 
elevado risco anestésico-cirúrgico dos pacientes com EA. Observa-se 
tendência de realizar a cirurgia com sedação em vez de anestesia 
geral (AG), mas a melhor técnica anestésica permanece controversa. 
RELATO DE CASO: Mulher, 76 anos, com EA grave e vários episódios 
de descompensação, admitida eletivamente para realização de 
TAVI. Portadora de HAS e DPOC. Dosagem de hemoglobina de 7,8 
mg/dL e coagulograma normal. Foi feita transfusão de 600 mL de 
concentrado de hemácias (CH) antes da cirurgia, e realizada sedação 
com 2 mg de diazepam, 50 mcg de fentanila e infusão contínua de 
propofol e cetamina. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, mas 
ao término a paciente apresentou sangramento muito intenso após 
a retirada de bainha da artéria femoral. Angiografia perioperatória 
mostrou lesão de artérias femoral comum direita e ilíaca externa 
direita. A paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica, e foi 
intubada. Foi feita monitorização invasiva de PA, punção de acesso 
venoso central, início de administração de noradrenalina e transfusão 
de CH. O sangramento foi tamponado e em seguida foi feito um 
bypass de artéria ilíaca externa com a artéria femoral superficial.  
A paciente foi transferida para a UTI, instável hemodinamicamente, 
e faleceu após alguns dias. DISCUSSÃO: A escolha da melhor técnica 
anestésica para realização de TAVI permanece em discussão. A AG e 
a sedação apresentam taxas semelhantes de sucesso. A realização 
de TAVI com sedação vem ganhando espaço por estar associada 
às internações hospitalar e em UTI mais curtas, com menor cus-
to, menor necessidade de vasopressores e menor mortalidade.  
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A AG assegura a imobilidade do paciente e garante a via aérea 
na ocorrência de uma complicação. Muitos estudos sobre o tema 
trazem viés de seleção, uma vez que os anestesiologistas tendem a 
arbitrariamente optar pela AG em pacientes mais graves e com mais 
comorbidades. Também existe um viés cronológico relacionado à 
curva de aprendizagem do cirurgião: a AG costuma ser preferida no 
caso de cirurgiões inexperientes, uma vez que a ocorrência de uma 
complicação é pressuposta. Além disso, há poucos dados sobre os 
desfechos no caso da necessidade de conversão de sedação para AG. 
Dessa forma, a melhor técnica anestésica permanece em discussão.
Referências
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1044 – Síndrome de Takotsubo: importante 
diagnóstico diferencial no perioperatório
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de Abreu Tomasovich, Daiane Gonçalves Pinto, Maria Amélia Neves, Izabela 
Magalhães Campos
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Takotsubo (STT), ou síndrome do 
coração partido, é uma miocardiopatia caracterizada por disfun-
ção sistólica transitória do ventrículo esquerdo (VE) e alterações 
no eletrocardiograma (ECG) sugestivas de isquemia, simulando 
IAM. Porém, não há evidências angiográficas de doença arterial 
coronariana obstrutiva ou ruptura aguda de placa aterosclerótica. 
Associa-se a eventos de estresse, como o ato cirúrgico, devido à 
intensa descarga simpática. RELATO DE CASO: Mulher, 64 anos, 
64 kg, estado físico ASA II devido a HAS e DM tipo 2 controlados. 
ECG e ecocardiograma transtorácico (EcoTT) pré-operatórios sem 
alterações. Foi submetida à artrodese toracolombar (T11-L3) para 
tratamento cirúrgico de fratura de L1. Monitorização invasiva 
intraoperatória: cardioscopia, PIA, oxímetro de pulso, ETCO2 e BIS. 
Indução e manutenção anestésica com 70 mg de succinilcolina, 
propofol TCI 3-4 mcg/mL e remifentanila TCI 3-5 ng/mL. Anestesia 
venosa total como técnica de escolha devido à monitorização 
neurofisiológica intraoperatória de potenciais evocados motor e 
somatossensoriais. Atos anestésico e cirúrgico sem intercorrências. 
Monitorização neurofisiológica sem alterações. Ao término, foi 
realizada peridural pelo neurocirurgião com 150 mcg de clonidina, 
2 mg de morfina, 2 mL de dexametasona e 3 mL de ropivacaína 
10% (volume total de 15 mL) para analgesia pós-operatória. Após 
a peridural, houve hipotensão (82/52 mmHg) e taquicardia sinu-
sal (104 bpm) corrigidas com 100 mcg de fenilefrina em bólus. 
Em seguida, a paciente apresentou pico hipertensivo (230/110 
mmHg) com elevação transitória do segmento ST na derivação 
DII. A paciente foi encaminhada à UTI extubada e com fenile-
frina em infusão contínua. No primeiro dia de pós-operatório, 
apresentou troponina positiva e EcoTT com comprometimento 
miocárdico global, fração de ejeção de VE de 41% e alterações 
segmentares da contratilidade do VE. No segundo dia, foi reali-
zada cineangiocoronariografia, que evidenciou coronárias sem 
obstruções e acinesia apical global sugestiva da STT. A partir do 
quarto dia, houve redução gradual de noradrenalina e queda da 
troponina. Alta hospitalar após 15 dias, sem déficits. DISCUSSÃO: 
A STT foi descrita recentemente (em 1990), possui mortalidade 
de 5% e sua fisiopatologia é pouco esclarecida, sendo, portanto, 
subdiagnosticada. Apresenta maior prevalência em mulheres na 
pós-menopausa e sem cardiopatia prévia, como no caso descrito. 
Devido à gravidade, é necessário reconhecimento precoce, porque 
pacientes submetidos à anestesia geral não relatam sintomas 

como precordialgia, sudorese e palpitações. Tem bom prognósti-
co, recuperação do VE em 2 a 3 semanas, e sua recorrência é rara.
Referência

Pilgrim TM, Wyss TR.Takotsubo cardiomyopathy or transient left ventricular apical 
ballooning syndrome: a systematic review. Int J Cardiol. 2008;124(3): 283-92.

1070 – Uso da monitorização minimamente 
invasiva associada à terapia guiada por metas 
em cirurgia abdominal oncológica no paciente 
de risco cardiovascular alto: relato de caso
Autores: *Luciana Mello Erthal,  Karen Fernanda Figueiredo Bitar, Leonardo 
Vianna Salomão, Sylvio Valença de Lemos Neto

Instituição: INCA

INTRODUÇÃO: Apesar das limitações dos monitores de débito car-
díaco não calibrados, a interpretação e individualização dos dados 
fornecidos auxilia na otimização hemodinâmica perioperatória, 
remetendo ao conceito de terapia guiada por metas (TGM). Esta 
baseia-se em manter parâmetros hemodinâmicos, como índice 
cardíaco (IC) e pressão arterial média (PAM), dentro de limites da 
normalidade, ou seja, maior ou igual a 2,5 L/min/m2 e 65 mmHg 
respectivamente. RELATO DE CASO: Paciente de 60 anos, 55 kg, ASA 
III, síndrome coronariana aguda em 2008 e tratamento conservador, 
câncer colorretal e proposta de ressecção anterior de reto. Ecocardio-
grafia transtorácica pré-operatória com FE 50%, acinesia inferobasal 
e medial de VE, disfunção diastólica grau I e regurgitação mitral 
(IM) moderada/grave. Optou-se por anestesia geral venoinalatória 
multimodal combinada com peridural ao nível de T10-11 associada 
à monitorização minimamente invasiva com sistema FloTrac/Vigileo. 
Após monitorização-padrão e venóclise, procedeu-se à passagem 
de cateter peridural (CPD). Posteriormente, cateterização de artéria 
radial à direita com calibração de monitor Vigileo, evidenciando IC 
de 3,2 e variação de volume sistólico (VVS) 11, seguida de indução 
anestésica com fentanila (100 mcg), lidocaína (80 mg), propofol (80 
mg) e rocurônio (40 mg, IV). Após esta, IC de 2,5 e VVS de 9, associado 
a PAM 55 mmHg, com início de noradrenalina (0,04 mcg/kg/min) 
para ajuste de PAM. Manutenção anestésica com sevoflurano (0,6 
CAM), analgesia venosa com doses tituladas de cetamina (20 mg, 
IV, total) e lidocaína (200 mg, IV) e, pelo CPD, 10 mL de ropivacaína 
0,375% (pré-incisão e após 3 horas) + 7 mL de ropivacaína 0,2% e 
morfina (1 mg) 30 minutos antes do término. Vetou-se o uso de 
α2-agonista. Não houve necessidade do uso de inotrópicos para 
ajuste de IC, pois o mesmo manteve-se entre 2,5-3,5. Cirurgia sem 
intercorrências, duração de 300 minutos, hidratação com 2.000 
mL de cristaloides e 50 mL de coloides, paciente encaminhado à 
SRPA com noradrenalina (0,03 mcg/kg/min). Na primeira hora de 
pós-operatório, escala numérica verbal (ENV) de dor 3/5, sendo 
realizado bolus de ropivacaína 0,2% (8 mL) e, ENV 1/2 após 40 mi-
nutos. Depois de 2 horas, parada de noradrenalina e alta da SRPA. 
Retirada de CPD no 1º dia de pós-operatório após nova dose de 
ropivacaína 0,2%, iniciando deambulação e sem necessidade de 
resgate com opioides. DISCUSSÃO: A TGM é aplicada para otimizar 
variáveis hemodinâmicas perioperatórias por meio de algoritmos 
para avaliar a necessidade de vasopressores, inotrópicos ou oti-
mizar hidratação. Possui papel relevante em pacientes de risco 
cardiovascular alto, pois ajuda na prevenção de desfechos clínicos 
desfavoráveis e ajusta a oferta de oxigênio à demanda metabólica 
aumentada inerente ao período perioperatório. 
Referência 
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1120 – Parada cardiorrespiratória após 
administração de azul patente em biópsia  
de linfonodo-sentinela: relato de caso
Autores: Leandro Fonseca de Carvalho, *Cristina Ramos Melgaço, Luciana 
de Souza Cota Carvalho Laurentys

Instituição: FHEMIG - Hospital Julia Kubitscheck, Hospital Alberto Cavalcanti

INTRODUÇÃO: A biópsia do linfonodo-sentinela (BLS) no tratamento 
cirúrgico do câncer de mama inicial vem sendo amplamente utili-
zada. Ela é feita por meio da identificação do linfonodo, com uso de 
corante azul patente (AP) e/ou radiofármaco. No entanto, têm sido 
relatadas reações de hipersensibilidade (RHs) do tipo 1 ao corante 
AP, em uma incidência média de 1,8%, desde casos leves a reações 
graves, com repercussões hemodinâmicas graves. RELATO DE CASO: 
Paciente M.E., mulher, 58 anos, portadora de HAS e diabetes melito 
tipo 2. Nega alergias medicamentosas. Foi previamente submetida à 
setorectomia em quadrante superior medial, sem intercorrências. No 
momento, foi admitida para BLS com uso de corante AP. A paciente foi 
submetida à anestesia geral com administração de fentanila 250 mcg, 
cisatracúrio 10 mg e propofol 200 mg, manutenção com sevoflurano. 
Uma hora após indução anestésica, ocorreu o término da cirurgia, 
sendo administradas neostigmina 2 mg e atropina 1 mg para reversão 
de bloqueio residual. A paciente assumiu ventilação espontânea; 
após extubação, apresentou bradicardia súbita, evoluindo com pa-
rada cardiorrespiratória (PCR). Foi realizado um ciclo de massagem 
cardíaca (MC), epinefrina 1 mg e expansão volêmica com reversão 
de quadro. Após 5 minutos, houve novo quadro de PCR, sendo re-
alizada mais um ciclo de MC e epinefrina 1 mg. Após estabilização 
clínica, a paciente foi encaminhada à UTI. DISCUSSÃO: Anafilaxia é 
uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade imediata 
antígeno-anticorpo (tipo 1), devido à liberação de substâncias ativas 
mediada pela imunoglobulina E (IgE). Esse fenômeno abrange até 
3% das mortes perioperatórias. A administração de corantes para 
identificação de linfonodos-sentinelas está relacionada a inúmeras 
RHs imediatas. Acredita-se que 2,7% da população seja alérgica ao 
corante azul, o que pode ser atribuído à sensibilização pela exposição 
repetida ao corante em alguns produtos como tecidos, cosméticos e 
medicamentos. Apresentam-se, clinicamente, em diferentes graus: 
grau I (69-87%), caracterizado por urticária, prurido e rash generali-
zado; grau II (3,2-8%), que apresenta hipotensão sem necessidade do 
uso de vasopressor e ausência de broncoespasmo; e grau III (1,1%), 
caracterizado por colapso cardiovascular grave. O início do quadro 
de hipersensibilidade ocorre tardiamente, entre 10 e 45 minutos 
após a injeção do corante, compatível com o intervalo de tempo 
apresentado pela paciente. O tratamento instituído varia conforme 
a apresentação clínica. Apesar de tratar-se de uma complicação rara, 
a PCR pode ocorrer. O anestesiologista deve estar atento para alergia 
ao AP em caso de instabilidade cardiovascular e buscar o diagnóstico 
clínico, no intuito de iniciar medidas terapêuticas precoces.
Referências
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1127 – Impacto dos protocolos de otimização 
perioperatória Perioperative Surgical Home 
(PSH) e Enhanced Recovery After Surgery 
(ERAS) em artroplastia total de quadril
Autores: *Luiz Fernando dos Reis Falcão, Marco Aurélio Silvério Neves, 
Carla de Oliveira Assis, Leonardo José Gabrielli Vanzato, Guinther Giroldo 
Badessa, Lúcia Milito Eid

Instituição: Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista (GAAP)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O financiamento da saúde suplementar 
no Brasil passa por grande dificuldade. Os gastos assistenciais têm 
aumentado progressivamente em virtude do aumento da VCMH, 
envelhecimento populacional e modelo de fee-for-service, sendo os 
pacientes cirúrgicos os responsáveis por grande parte desses custos. 
Dessa forma, é necessário desenvolver estratégias de melhoria da 
qualidade assistencial e redução das complicações, permitindo a 
otimização da recuperação pós-operatória e a redução do tempo 
de internação hospitalar com consequente redução dos custos.  
O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do PSH e do ERAS na 
otimização perioperatória da artroplastia total de quadril. MÉTO-
DO: Foi realizado estudo prospectivo em hospital privado de São 
Paulo, dividido em três fases: (1) usual care com a definição dos 
indicadores da instituição; (2) criação dos protocolos assistenciais 
perioperatórios com base no ERAS (anestesia, cirurgia e equipe 
multidisciplinar) e alteração dos processos hospitalares com base 
no PSH; e (3) mensuração dos resultados. Foram incluídos pacientes 
submetidos à artroplastia total de quadril eletiva. Os indicadores 
analisados foram: variabilidade da técnica anestésica, destino de 
pós-operatório (UTI ou RPA), tempo de internação hospitalar e custo.
RESULTADO: Foram analisados 45 pacientes na fase 1 (usual care) e 
incluídos 10 pacientes nas fases 2 e 3. Após a implantação dos pro-
tocolos de otimização perioperatória, houve redução significativa da 
variabilidade da assistência anestésica com alta adesão ao protocolo 
(88,9%). O pós-operatório na UTI foi reduzido em 50%, e o tempo 
médio de internação hospitalar foi reduzido de 11,4 para 1,7 dia. O 
custo médio final por paciente para as operadoras foi reduzido de 
R$ 75.317,25 para R$ 40.542,34 (redução de 46%). Houve aumento 
significativo da margem líquida hospitalar (em 3,4 vezes) avaliado 
por dias de leito ocupado (R$ 1.984,46 vs. R$ 6.803,64 antes e após, 
respectivamente). CONCLUSÃO: Esses resultados demonstram que 
os protocolos e a cultura de otimização perioperatória são opções 
viáveis para melhora da assistência clínica, redução dos custos para 
as operadoras e aumento da rentabilidade hospitalar.
Referências
Soffin EM, YaDeau JT. Enhanced recovery after surgery for primary hip and knee 
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1212 – Visita pós-anestésica e seus benefícios
Autores: *Ranulfo Bezerra de Macêdo Neto, Aline Moreira Meirelles, Angélica 
Ramos Lira, Márcia Adriana Dias Meirelles Moreira

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A visita pós-anestésica (VPO) é realizada 
pelo anestesiologista após a alta do paciente da sala de recuperação 
(SRPA) para avaliação de complicações decorrentes do ato anestési-
co-cirúrgico, com base em um conceito de continuidade do cuidado, 
fortalecimento da relação médico-paciente, e qualidade e segurança 
do paciente. O objetivo do trabalho é demonstrar os benefícios da 
visita pós-anestésica. MÉTODO: Para alcançar o objetivo deste tra-
balho, optou-se pela revisão integrativa da literatura, sendo a busca 
dos artigos realizada na Biblioteca Virtual Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO), na US National Library of Medicine (PubMed), nas 
Bases de Dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS) e na MEDLINE. Foram utilizados os descritores “pos-
toperative visit”, “anestesia” e “benefits” combinados com o operador 
booleano AND a fim de refinar os estudos que abordassem apenas 
a temática selecionada. Desse modo, foi possível identificar um 
total de 53 produções científicas nas bases de dados e nos portais 
eletrônicos. RESULTADOS: Os benefícios da VPO encontrados foram 
a possibilidade de identificar e tratar de forma precoce a presença de 
complicações pós-anestésicas; aquisição de dados clínicos valiosos 
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relacionados à pesquisa; promover analgesia eficiente; orientar o 
manejo pós-operatório de pacientes; informar sobre dificuldades na 
anestesia (via aérea difícil, anafilaxia, hipertermia maligna); avaliar a 
qualidade e a satisfação do paciente com os cuidados anestésicos; 
permitir um feedback para os profissionais; fortalecer a relação aneste-
siologista-paciente; e, por fim, incrementar a qualidade e a segurança 
do ato anestésico-cirúrgico. CONCLUSÃO: A VPO vem ganhando 
espaço, mas ainda não é realidade na maioria dos hospitais. Contudo, 
inúmeros benefícios são relatados na literatura, demonstrando sua 
importância no cuidado do paciente e na relação médico-paciente 
e favorecendo sua implantação nos serviços.
Referências
Sultan P, Jigajinni S, McGlennan A, Butwick A. The postoperative anaesthetic review. 
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1213 – Resultados preliminares das 
características demográficas na avaliação 
pré-anestésica ambulatorial em hospital 
secundário 
Autores: *Dayse dos Santos de Almeida Rodrigues, Gisèle Passos da Costa 
Gribel, Agostinho Manuel da Silva Ascenção, Isabelle Vasconcellos de Souza, 
Alexia de Almeida Reis Rodrigues, Maria Angélica Santana de Almeida

Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

INTRODUÇÃO: A avaliação pré-operatória consiste em reunir in-
formações sobre o paciente e formular um plano anestésico com 
menor morbidade e mortalidade perioperatória.1,2 OBJETIVO: Avaliar 
as frequências de dados demográficos de pacientes em avaliação 
pré-anestésica ambulatorial em hospital com nível de atenção se-
cundária na cidade do Rio de Janeiro. MÉTODO: Após aprovação do 
comitê de ética médica institucional (CAAE: 50182515.7.0000.5258) 
e obtenção de termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), 
305 pacientes candidatos a procedimentos cirúrgicos e diagnósti-
cos, com idade acima de 18 anos, foram avaliados no período de 
4/4/2016 a 31/1/2017, com delineamento transversal. As variáveis 
quantitativas foram descritas de acordo com as frequências abso-
lutas e relativas, e as associações entre as variáveis foram analisadas 
por meio do programa estatístico software R. O critério de exclusão 
para seguimento foi discordante do estipulado no TCLE. RESUL-
TADO: Fizeram parte deste estudo 305 pacientes, 201 (65,9%) do 
sexo feminino e 104 (34,1%) do sexo masculino, com idades entre 
22 e 88 anos (média = 60,52; DP = 12,89). Observou-se a seguinte 
distribuição: 3 (0,98%) pacientes com menos de 29 anos; 18 (5,90%) 
com idade entre 30 e 39 anos; 40 (13,12%) entre 40 e 49 anos; 66 
(21,64%) entre 50 e 59 anos; 100 (32,79%) entre 60 e 69 anos; e 78 
(25,57%) com mais de 70 anos. Quanto à classificação do estado 
físico, o risco anestésico-cirúrgico (ASA), de acordo com a American 
Society of Anesthesiologists, é: ASA I = 39 (12,79%), ASA II = 221 
(72,46%), e ASA III = 45 (14,75%). As comorbidades foram hiper-
tensão arterial (190; 62,29%), obesidade (110; 36,06%), diabetes 
melito (88; 28,85%), dislipidemia (32; 10,49%), hipotireoidismo 
(28; 9,18%), hiper-reatividade de via aérea (21; 6,88%), síndrome da 
imunodeficiência adquirida (17; 5,57%) e hiperuricemia (14; 4,59%). 
Sobre hábitos sociais, 87 (27,87%) referiram etilismo, e 48 (15,74%) 
relataram tabagismo e adicção. Relataram reação adversa/alergia a 
fármacos 51 (16,72%) pacientes. Preditores de via aérea difícil ocor-
reram em 104 (34,1%) pacientes, 48 (15,74%) do sexo feminino e 56 
(18,36%) do sexo masculino (p < 0,001). Foram considerados aptos 
98 (32,13%) na primeira avaliação e 207 (67,87%) na reconsulta; 194 
(63,60%) necessitaram de exames complementares e 31 (10,16%) 
foram encaminhados a especialistas. A distribuição foi cirurgia geral 
(20,66%), oftalmologia (16,39%), ginecologia (16,07%), urologia 

(14,43%), ortopedia (14,10%), cirurgia plástica (4,26%), vascular 
(3,61%), cabeça e pescoço (3,27%), otorrinolaringologia (2,95%), 
endoscopia digestiva (1,97%), cirurgia dermatológica (1,97%) e 
cirurgia orificial (0,32%). CONCLUSÃO: A avaliação pré-anestésica 
pode diminuir o risco e otimizar o estado físico pré-operatório.
Referências
1. Wijeysundera DN, Sweitzer BJ. Preoperative evaluation. In: Miller RD. Miller's 
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2. Okocha O, Gerlach RM, Sweitzer B. Preoperative evaluation for ambulatory 
anesthesia: What, When, and How? Anesthesiol Clin. 2019;37(2):195–213.

MONITORIZAÇÃO

767 – Janela supraesternal: uma medida do 
débito cardíaco acessível ao anestesiologista 
– existe boa correlação com a medida apical?
Autores: Gabriel Durso Caiaffa, Rafaela Souto e Souza, Maize Cordeiro 
de Melo, *Wendhell Barros de Melo, Cláudia Maria Vilas Freire, Walkiria 
Wingester Vilas Boas

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A monitorização hemodinâmica de 
sucesso no perioperatório depende não apenas da precisão das 
medidas e da detecção de mudanças a curto prazo nos valores de 
débito cardíaco (DC), mas também da facilidade de aquisição dessas 
medidas. A ecocardiografia transtorácica (ETT) tem sido considerada 
uma ferramenta segura e facilmente disponível para isso. A utiliza-
ção da fúrcula esternal, área acessível ao anestesiologista, através 
da janela supraesternal eixo longo do arco aórtico pode ser uma 
alternativa para cálculo do fluxo sanguíneo, DC e suas tendências no 
intraoperatório. O objetivo deste trabalho é comparar as medidas da 
integral velocidade-tempo (VTI) e de débito cardíaco na janela su-
praesternal com a janela apical 5 câmaras na ETT. MÉTODO: O estudo 
foi aprovado pelo CEP do HC-UFMG CAAE 05997118.9.0000.5149. 
Foram avaliados 26 pacientes sem doenças cardiovasculares, ASA I 
ou II. As medidas do VTI por Doppler pulsado (PW) e contínuo (CW) 
foram coletadas em sequência por dois avaliadores e utilizadas para 
cálculos de VS e DC. O primeiro avaliador, não especialista, focou 
em medidas isoladas de VTI contínuo e pulsado na janela supra-
esternal, com paciente em posição supina. O segundo avaliador, 
ecocardiografista, realizou essas medidas, além do VTI contínuo e 
pulsado na janela apical 5 câmaras, considerado o padrão-ouro, 
para propósitos de validação. Além disso, também foram obtidas 
3 medidas do diâmetro da via de saída do VE através da janela 
paraesternal eixo longo. Os dados foram analisados utilizando-se 
o método de Bland e Altman (BA), correlação e regressão para com-
paração entre as duas janelas. RESULTADO: Houve forte correlação 
entre as medidas realizadas pelos dois avaliadores, identificando 
que um anestesiologista com treinamento básico pode realizar 
medida de VTI supraesternal. Em relação à concordância entre os 
DC, após retirada dos outliers, os dados obtidos mostraram que os 
valores apresentam correlação positiva (DC apical x DC supraesternal 
PW r = 0,773/e DC apical x DC supraesternal CW r = 0,776). O DC 
cardíaco supraesternal superestimou o DC apical, porém dentro de 
um limite aceitável (DC apical x DC supraesternal PW: BA variação 
total de 41,9%/e DC apical x DC supraesternal CW: BA variação 
total de 38,9%) comparado com outras medidas minimamente 
invasivas já existentes. CONCLUSÃO: Usar o doppler supraesternal 
é uma técnica conveniente em relação à janela apical, na visão do 
anestesiologista, para aquisição de imagens para medição de VTI 
e posterior cálculo de DC. Essa janela pode ser uma alternativa 
confiável para avaliação hemodinâmica não invasiva. 
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870 – Comparação da resposta à fluidoterapia 
em pacientes jovens e idosos
Autores: *Aliete Freire Sampaio Aires, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, 
Catia Sousa Govêia, Renato Dias Cardoso, Luís Cláudio de Araújo Ladeira, 
Guilherme Antonio Essado

Instituição: Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

INTRODUÇÃO: O manejo de pré-carga e pós-carga para otimização 
do débito cardíaco tem potencial de melhorar o prognóstico de 
doentes submetidos a cirurgias de alto risco. A monitorização da 
variação da pressão de pulso (ΔPP) serve a esse objetivo, e a variação 
positiva dos valores da fração expirada de CO2 (FeCO2) pode indicar 
boa resposta à ressuscitação hemodinâmica. Trata-se de ensaio 
clínico para comparar resposta à fluidoterapia (sugerida pelo ΔPP) 
entre jovens e idosos por intermédio da avaliação da variação da 
FeCO2. MÉTODO: Após aprovação do CEP, até o presente momento 
foram selecionados 10 pacientes ASA I, II ou III, com idade superior 
a 18 anos e submetidos a anestesia geral. Os critérios de exclusão 
foram arritmia instável, hipoxemia grave, cor pulmonale, pressão 
intra-abdominal elevada, sinais de sobrecarga hídrica e anestesia 
combinada. Os pacientes foram divididos em grupo I (idade entre 
18 e 55 anos) e II (idade superior a 55 anos). Após monitorização, 
indução anestésica e ventilação pulmonar padronizadas, os pa-
cientes responsivos à fluidoterapia (ΔPP > = 12 mmHg) foram 
avaliados quanto à resposta à prova terapêutica com solução de 
Ringer com lactato (500 mL). Os valores da FeCO2, ΔPP e de PAM 
foram analisados. RESULTADO: Três pacientes foram excluídos por 
uso de vasopressor, desconexão da ventilação mecânica e alteração 
na fração inspirada de sevoflurano durante a coleta dos dados.  
A média de idade dos pacientes do grupo I (n = 7) e grupo II (n = 3) 
foi 76,00 ± 3,61 e 48,00 ± 4,32 respectivamente. Os valores iniciais 
de ΔPP foram de 19,71 ± 7,65 e 18,33 ± 6,66 para os grupos I e II. 
O grupo I apresentou os seguintes valores de variação: ΔPP (−4,71 
± 4,68), FeCO2 (0,14 ± 1,35 mmHg), PAM (−3,57 ± 6,27 mmHg); en-
quanto o grupo II apresentou: ΔPP (−8,67 ± 0,58), FeCO2 (1,0 ± 1,0 
mmHg), ΔPP (−8,67 ± 0,58), PAM (−17,67 ± 24,58 mmHg). Os dados 
indicam que, nessa amostra, até o presente momento, idosos podem 
possuir uma responsividade hemodinâmica maior à fluidoterapia 
em relação aos pacientes jovens considerando os valores de FeCO2. 
CONCLUSÃO: A monitorização indireta do débito cardíaco por in-
termédio da variação da FeCO2 permite mostrar que idosos podem 
se beneficiar da fluidoterapia guiada pela monitorização do ΔPP. 
Referências 
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984 – Monitorização e uso dos bloqueadores 
neuromusculares: a prática do anestesiologista 
em Recife
Autores: *Rodolfo Costa Mateus, Elissa Carla Pinto Jaques, 1Gustavo 
Michel da Cunha Cruz, Igor Pelinca Calado, Juliano Farias Cordeiro, Na-
thalia Santos Lins

Instituição: CET Hospital Agamenon Magalhães

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Os bloqueadores neuromusculares 
(BNMs) são drogas utilizadas para facilitar a intubação endotra-
queal e melhorar as condições cirúrgicas por meio do relaxamento 
muscular. Sua reversão incompleta denomina-se bloqueio neu-
romuscular residual (BNR), situação comum (10,8-57%) no em-
prego desses fármacos. O uso da monitorização do BNM informa 
se houve recuperação completa do bloqueio. Objetiva-se, neste 
estudo, traçar o perfil de uso dos BNMs e seus desfechos com e 
sem monitorização na prática anestésica da cidade de Recife. MÉ-
TODO: Trata-se de um estudo de coorte transversal, em que foram 
incluídos os anestesiologistas da cidade de Recife. Foi aplicado um 
questionário de 15 perguntas, sendo 3 sobre dados demográficos 
e 12 sobre uso de BNMs, monitorização da junção neuromuscular, 
reversão do bloqueio e suas complicações. RESULTADO: Dentre 596 
anestesiologistas de Recife, o estudo contou com 184. A maioria 
referiu uso do rocurônio (76%). Quanto ao uso do monitor da trans-
missão neuromuscular – trend of four (TOF), apenas 3,3% referiram 
monitorizar seus pacientes com frequência. A maioria (41,8%) usa 
raramente e 41,3% nunca utilizam. Entretanto, 86,4% relataram 
dispor do monitor em alguns de seus locais de trabalho. Como 
parâmetro para extubação traqueal dos pacientes, considerando 
apenas o grau de bloqueio neuromuscular, a maioria respondeu 
utilizar somente critérios clínicos (levantar a cabeça por 5 segun-
dos; aperto de mão), correspondendo a 42,4% dos participantes.  
A segunda resposta mais frequente foi volume corrente satisfatório 
(32%), seguido por TOF com relação T4/T1 > 90% (23,4%); 2,2% 
responderam considerar a relação T4/T1 > 100%. Sobre o uso de 
algum tipo de reversor do BNM, 74% responderam sempre reverter 
o bloqueio, porém apenas 11% relataram basear-se no resultado do 
TOF para determinar a necessidade ou não de reversão; 14% dos 
profissionais relataram realizar reversão dependendo do tempo 
transcorrido desde a última dose do bloqueador administrada; e 
2 participantes informaram que não descurarizam seus pacientes. 
CONCLUSÃO: Apesar da disponibilidade do TOF, apenas a minoria 
utiliza essa monitorização. Todos relataram complicações associadas 
ao uso dos bloqueadores. A ocorrência de BNR se deu, possivelmen-
te, como resultado da utilização critérios clínicos em detrimento 
do TOF para determinar se o paciente está recuperado ou não. 
Concluímos destacando a importância de empregar o TOF visando 
avaliar quantitativa e objetivamente o grau de BNM do paciente, 
a fim de obter melhores desfechos e consequente aumento da 
segurança do paciente. 
Referências 
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MONITORIZAÇÃO E  
AVANÇOS TECNOLÓGICOS

710 – Nova perspectiva de gerenciamento  
de informações de pacientes da equipe  
de dor por meio de aplicativo
Autores: *Gabriel Soares de Sousa, Roberta Cristina Risso, João Valverde 
Filho, Claudia Marquez Simões

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

INTRODUÇÃO: O seguimento de pacientes internados e ambula-
toriais se beneficiou de sistemas informatizados nos últimos anos, 
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ainda que não apresentem recursos específicos e personalizados 
para as diversas áreas médicas, incluindo a área da dor. A revisão 
da literatura mostra diversas ferramentas da área da dor para dis-
positivos móveis, porém voltadas para os pacientes. Após diversos 
testes e pesquisas, não encontramos ferramenta eletrônica, em 
português, que apresentasse recursos específicos de dor e ferra-
mentas para comunicação entre a equipe de atendimento e para 
troca de informações, o que motivou o desenvolvimento de uma 
ferramenta própria e personalizada para integração de conteúdo. 
RELATO DE EXPERIÊNCIA: Foi desenvolvido um aplicativo móvel 
para manejo dos pacientes da equipe de dor, no qual os pacien-
tes em atendimento são cadastrados e evoluídos sucintamente.  
O objetivo foi promover a comunicação entre os membros da 
equipe (hand-off), não substituindo, no entanto, o prontuário 
hospitalar padrão. Além das evoluções, estão disponíveis diversas 
escalas de dor, que são pontuadas pelo médico assistente ou pelo 
próprio paciente. A  pontuação é, então, salva temporariamente, 
o que permite a confecção e a visualização rápida do gráfico da 
evolução do escore de dor. Os registros podem ser arquivados 
e desarquivados quando necessário. Para um hand-off eficaz, é 
possível compartilhar as informações com os demais membros 
da equipe de maneira simples por e-mail ou pela sincronização 
do app na nuvem, permitindo a atualização instantânea de todo 
o grupo. Além disso, os dados são facilmente tabulados e com-
partilhados para registro e pesquisa. DISCUSSÃO: Embora em 
constante evolução, os sistemas de prontuários disponíveis no 
ambiente de trabalho da nossa equipe não possui ferramentas 
específicas de dor ou mesmo sistema de compartilhamento das 
informações entre o grupo ou de tabulação de dados, o que pre-
judica a eficiência do gerenciamento de todo o conteúdo gerado 
para cada paciente, principalmente ao levar em conta o modelo 
de trabalho utilizado que conta com diversos assistentes. Apesar 
da disponibilidade de sistemas de prontuários, estes se mostram 
limitados para as necessidades personalizadas desta área e equipe, 
sendo, como solução intuitiva, a confecção de ferramenta própria 
que contemple o modelo de trabalho e as particularidades dos 
pacientes atendidos. 
Referências 
Pombo N, Garcia N, Bousson K, Spinsante S, Chorbev I. Pain assessment--can it be 
done with a computerised system? A systematic review and meta-analysis. Int J 
Environ Res Public Health. 2016;13(4):415. 

Zhao P, Yoo I, Lancey R, Varghese E. Mobile applications for pain management: an app 
analysis for clinical usage. BMC Med Inform Decis Mak. 2019;19(1):106.

MONITORIZAÇÃO  
E EQUIPAMENTOS

26 – Controle clínico do monitoramento 
do sono farmacológico comparado com 
eletrencefalograma com escore após  
bloqueio em neuroeixo
Autores: *Regis Borges Aquino, Everton L. Braga da Silva, Luise Guimarães, 
Silvana Tergolina

Instituição: Hospital São Lucas da PUCRS

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Os dados indicativos da depressão 
cerebral durante o sono induzido por fármacos, após bloqueio 
anestésico no neuroeixo tipo raquianestesia (BSA) ou bloqueio 
peridural (BPD), baseiam-se na observação clínica do médico anes-
tesiologista. O objetivo deste estudo é a comparação da técnica 
clínica do monitoramento com a do eletrencefalograma (EEG) de 

escore e de frequência de ondas cerebrais. Verificar se há ou não 
uma correlação estatisticamente significativa entre elas. O sono 
pós-bloqueio anestésico é sempre solicitado pelos pacientes para o 
procedimento mais agradável. MÉTODO: O sono farmacológico leva 
à depressão cerebral, que foi estimada pela técnica de observação 
clínica e reflexos ciliares comparada à do monitor cerebral. Pacientes 
ASA I a III, de ambos os sexos, de idade entre 18 e 59 anos. Após a 
monitorização cardiovascular (PA, FC e oximetria) e a execução de 
BPD, BSA ou de nervos periféricos, foram instalados os eletrodos do 
monitor cerebral. Os pacientes dormiram com tiopental, midazolam 
e propofol de forma padronizada. O médico anestesiologista fazia a 
observação clínica valendo-se da aferição do reflexo ciliar: paciente 
acordado, dormindo com reflexos ou dormindo sem reflexos. Foram 
anotadas as situações ao longo do procedimento cirúrgico, junta-
mente com o escore do monitor cerebral, e a frequência de ondas 
do hemisfério direito e do esquerdo. Os escores vão de 0 (morte 
cerebral) a 100 (total vigília). A depressão cerebral durante anestesia 
geral varia de 25 a 30, e, a frequência das ondas dos hemisférios, 
de 10 a 12, sendo semelhantes porém diferentes. RESULTADO: He-
misfério direito com valores variando de 13,70 a 29,50, e hemisfério 
esquerdo, de 13,20 a 29,00. Já no escore de 0 a 100, os valores para 
dormindo sem reflexos variaram de 33 a 91 nos casos analisados. 
Submetidos à análise estatística com o coeficiente de correlação 
de Spearman adicionado à regressão linear múltipla, apontaram 
correlação de 0,4 para reflexos ciliares e hemisfério cerebral direito, 
correlação de 0,3 para o hemisfério esquerdo e correlação de 0,42 
para o escore geral. Isso representa uma correlação moderada entre 
esses dois métodos de monitorização do sono. Lembramos que, em 
medicina, 0,7 é considerada uma correlação muito boa. CONCLUSÃO: 
Pode-se dizer que há uma correlação razoável entre os dois modos 
de avaliação da profundidade do sono. A vantagem do monitor 
cerebral é a visão permanente dessa profundidade e a previsão 
da superficialização, pois os escores se elevam, o que permite o 
repique do agente hipnótico antes mesmo de o paciente acordar.
Referências
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93 – Monitorização hemodinâmica  
em choque distributivo tratado com azul  
de metileno
Autores: *Murilo de Oliveira Narvaez, Marcelo Oliveira Vicentini, Louíse 
Gracielli Souza Barbosa, Erik Igor Pineli, Táryk de Aquino Taha

Instituição: Centro de Ensino e Treinamento do Hospital São Francisco, 
Ribeirão Preto

INTRODUÇÃO: A vasoplegia, vista no choque causado por resposta 
inflamatória sistêmica, é uma complicação grave em cirurgias 
cardíacas com circulação extracorpórea. Quando refratária, o uso 
do azul de metileno torna-se uma alternativa. A monitorização 
hemodinâmica minimamente invasiva melhora o diagnóstico 
precoce e o tratamento. RELATO DE CASO: Mulher, 72 anos, ASA 
IV, agendada para cirurgia de revascularização do miocárdio e 
troca valvar aórtica estenótica. Foram realizadas anestesia geral 
e monitorização hemodinâmica minimamente invasiva do débito 
cardíaco pelo método de termodiluição. Após o retorno da cir-
culação extracorpórea com duração de 100 minutos, apresentou 
índice de resistência vascular sistêmica de 700 dinas/s/cm5/m², 
pressão arterial média de 45 mmHg e saturação venosa central 
de oxigênio de 63%, tratado com 500 mL de Ringer simples e 
noradrenalina na dose de 1 mcg/kg/min sem nenhuma resposta. 
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Utilizou-se azul de metileno em bólus na dose de 2 mg/kg; no 
terceiro minuto, houve aumento do índice de resistência vascular 
sistêmica para 1800 dinas/s/cm5/m², pressão arterial média de  
70 mmHg e saturação venosa central de 70%, reduzindo a dose de 
noradrenalina para 0,2 mcg/kg/min. A paciente foi transferida para 
o centro de cuidado intensivos com noradrenalina (0,2 mcg/kg/min)  
e azul de metileno em dose de manutenção (0,02% diluído em 
100 mL de solução fisiológica). DISCUSSÃO: O azul de metileno 
atua sobre o tônus vascular por meio do bloqueio da enzima óxido 
nítrico-sintetase, atenuando o distúrbio vasoplégico refratário e 
diminuindo a morbimortalidade dessa síndrome.¹ Atualmente, 
parâmetros hemodinâmicos são obtidos na sala de cirurgia por 
monitores cada vez menos invasivos, possibilitando avanços no 
diagnóstico e no tratamento de pacientes críticos. A terapêutica 
com azul de metileno possibilitou a observação quase imediata 
de sua ação confirmada por monitorização.²
Referências
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360 – Lesão aguda de estruturas do plexo 
braquial por manguito de aferição de pressão 
arterial no transoperatório
Autores: *João Ricardo Moreira, Humberto Hepp, Vicente Antonio Alves Pons

Instituição: UFFS-Campus Chapecó

INTRODUÇÃO: A incidência de lesão de nervo periférico em mem-
bro superior durante a anestesia é rara. A injúria mais comum 
é a de nervo ulnar, seguida por plexo braquial e nervo radial.  
A sintomatologia é variável, dependendo da topografia do dano 
e das estruturas acometidas, cursando, invariavelmente, com 
parestesia e paresia no terço final do membro. Sexo masculino, 
extremos de idade e hospitalização prolongada são importantes 
fatores de risco já identificados. Aqui, relatamos um caso de neu-
ropatia pós-operatória de apendicectomia em membro superior 
direito, com parestesia e paresia desde o terço distal do antebraço 
à extremidade da mão direita, possivelmente como resultado 
de compressão pelo manguito de pressão arterial no período 
transoperatório, com lesão reversível de estruturas nervosas do 
plexo braquial após 72 horas. RELATO DE CASO: Paciente de 38 
anos, hígido, sem histórico de internação ou ato cirúrgico. Aten-
dido por dor em fosse ilíaca direita, negando náuseas e vômitos, 
não responsivo à terapêutica sintomática inicial. Optou-se por  
internação e investigação por exames de imagem e laboratoriais, 
sendo considerada a hipótese de apendicite aguda e indicada 
a abordagem cirúrgica. Optou-se por anestesia venosa total, 
com propofol e remifentanila em bomba de infusão contínua 
e definido o rocurônio como bloqueador neuromuscular de 
escolha. Paciente posicionado em decúbito dorsal com os bra-
ços supinados e acolchoados (aproximadamente 75 graus de 
angulação em relação à mesa cirúrgica) e transcorrido o tran-
soperatório sem intercorrências. Logo após a intervenção, na 
sala de cuidados pós-anestésicos, paciente queixou-se de dor 
no braço direito, com agravo pela insuflação do manguito. Ao 
exame físico, após a retirada do manguito, verificou-se estrias 
longitudinais avermelhadas no braço direito, com o paciente 
queixando-se de paresia e parestesia em terço distal do antebra-
ço e mão direita, com diminuição da força de pressão palmar e 
extensão ao exame. Paciente seguiu em unidade de internação, 
com melhora progressiva dos sintomas após o primeiro dia 
pós-operatório, cessando os sintomas totalmente em 72 horas, 
sem peculiaridades no exame físico. DISCUSSÃO: A anatomia das 

estruturas do provenientes do plexo braquial em conjunto com 
a variabilidade da sintomatologia apresentada pelo paciente e 
descritos em casos similares relatados anteriormente subsidiam 
a hipótese de injúria de nervo mediano, radial e ulnar. A causa 
da lesão, foi, possivelmente, devido à insuflação prolongada do 
manguito e a peculiaridades anatômicas/físicas do paciente. 
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483 – Novo modelo de cânula orofaríngea em 
sedação para ecocardiografia transesofágica: 
série de casos
Autores: Francisco José Lucena Bezerra, *Cleber Wagner de Carvalho, Ca-
etano Nigro Neto, Ivan Alexander Palacios Valencia, Vinicius Nascimento, 
Rodrigo Bellio Mattos Barretto

Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC)

INTRODUÇÃO: A maior parte dos exames de ecodopplercardio-
grafia transesofágica ambulatorial (ETE) é realizada com acompa-
nhamento anestésico e sedação, sendo a patência das vias aéreas 
um grande desafio ao anestesiologista. Suporte para fluxo de 
oxigênio, monitorização de capnografia, porta de acesso alter-
nativa para manuseio de via aérea e adequada acomodação da 
sonda transesofágica foram preocupações incorporadas em um 
novo dispositivo, visando à segurança, à praticidade e a mínimas 
interrupções ao exame cardiológico. O principal objetivo é avaliar 
um novo modelo de cânula orofaríngea durante a sedação em 
uma série de casos de pacientes adultos submetidos à ETE am-
bulatorial. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Após aprovação pelo comitê de 
ética local e obtenção do consentimento informado, 30 pacientes 
adultos programados para ETE ambulatorial com sedação foram 
incluídos no estudo. Critérios de exclusão: peso corporal menor 
que 70 kg, procedimentos de emergência e contraindicações 
ao ETE eletivo. Antes da inserção da cânula em análise, todos 
os pacientes receberam sedação com midazolam IV e doses de 
propofol em bólus tituladas para o efeito. O dispositivo foi inserido 
logo após a perda de consciência e o paciente manteve-se em 
ventilação espontânea. Foram analisados dados de saturação de 
oxigênio, capnografia, frequência cardíaca, pressão arterial não 
invasiva, patência das vias aéreas, inserção da cânula e conforto 
ao examinador. DISCUSSÃO: Os procedimentos foram executados 
sem maiores complicações e sem eventos graves de hipóxia e 
hipercapnia, mantendo sinais vitais estáveis (frequência cardía-
ca: 75 ± 4 bpm; pressão arterial média: 83 ± 6 mmHg; saturação 
periférica de oxigênio: 96 ± 1% e capnometria: 33 ± 2 mmHg). 
Possibilitou-se melhor permeabilidade da via aérea, permitindo 
o monitoramento da capnografia e uma via para o suprimento 
de oxigênio. Esse novo dispositivo também protegeu a sonda 
ETE contra mordidas acidentais e ofereceu uma ancoragem para 
a sonda durante o exame, além de disponibilizar uma entrada 
para eventuais necessidades de manipulação da via aérea. CON-
CLUSÃO: A nova cânula orofaríngea de duplo lúmen analisada 
nesta casuística demonstrou-se viável para uso durante a ETE 
ambulatorial, permitindo maior segurança no ato anestésico.
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535 – Uso do monitor de biorreactância  
em três pacientes críticos
Autores: *Rafael Mercante Linhares, Eduardo Lira Nobrega, Pedro Ivo 
Rodrigues do Carmo Rezende, Caio Vasconcellos Ribeiro

Instituição: Hospital Municipal Miguel Couto

INTRODUÇÃO: A instabilidade hemodinâmica requer medição e 
rastreamento do índice cardíaco (IC) para avaliar a gravidade e ajus-
tar os tratamentos de forma contínua. A monitoração invasiva é 
amplamente usada, mas está associada a complicações iatrogênicas 
inerentes, notadamente para cateteres pulmonares, sondas esofágicas 
ou cateteres arteriais. Nesse contexto, monitores não invasivos, como 
o de biorreactância, podem ser utilizados para pacientes críticos no 
contexto perioperatório. RELATO: A monitorização de biorreactância 
foi realizada em três pacientes. Estes possuíam cirurgias de grande 
porte e com potencial de perda volêmica significativa. 1) Paciente M.T., 
mulher, 67 anos, 65 kg, 1,55 m, ASA II (HAS controlada); foi submetida 
à artroplastia total de quadril. Foi realizada raquianestesia isobárica 
lombar simples com bupivacaína 12 mg 0,5% + BNF e cutâneo late-
ral da coxa para analgesia com ropivacaína 25 mL 0,5%. Durante a 
cirurgia, ela teve perda volêmica significativa, quando o monitor de 
biorreactância mostrou IC entre 2,4 a 2,8 L/min/m2 e necessidade de 
reposição volêmica durante a fase mais aguda do sangramento por 
meio da curva de Frank-Starling. Após administração de cristaloides 
e hemocomponentes, a paciente permaneceu estável até a alta da 
SRPA. 2) Paciente F.N.B., mulher, 55 anos, 65 kg, 1,60 m, ASA II (HAS 
controlada); foi submetida à hepatectomia por tumor metastático 
único. Foram feitas anestesia geral balanceada venoinalatória + 
passagem de cateter peridural para analgesia. Da mesma forma que 
a paciente anterior, permaneceu com IC estável 2,5 a 2,8 L/min/m2  
e índices positivos para fluidorresponsividade após retirada de 
2 segmentos hepáticos esquerdos. A paciente tornou-se estável 
após medidas ressuscitadoras volêmicas (cristaloides + hemo-
componentes). 3) Paciente A.F.C., homem, 49 anos, ASA III, HAS 
com insuficiência renal crônica, déficit cognitivo (AVE) e este-
nose de veia subclávia esquerda, o que impedia a hemodiálise 
de forma efetiva por meio de fístula arteriovenosa em membro 
superior esquerdo. A proposta cirúrgica era de dilatação da veia 
central, via intravascular. Logo após indução anestésica, a curva 
de Frank-Starling estava no platô superior. Dessa forma, não era 
compatível com a infusão de volume adicional (o que poderia se 
pensar para paciente com insuficiência renal crônica sem diálise 
efetiva, i.e., hipervolêmico). Embora pudesse ser esperado sangra-
mento de grande intensidade, oriundo de lesão de vaso central, o 
procedimento transcorreu sem intercorrências e com estabilidade 
hemodinâmica. CONCLUSÃO: Embora a biorreactância possa ter 
algumas limitações em situações específicas, como em cirurgia 
cardíaca, em muitos outros cenários ela pode desempenhar um 
papel importante de guia terapêutico. Os pacientes descritos 
anteriormente obtiveram índices ao monitor compatíveis com os 
cenários clínicos, indicando uma terapêutica específica.
Referência
Kobe J, Mishra N, Arya VK, Al-Moustadi W, Nates W, Kumar B. Cardiac output monitoring: 
technology and choice. Ann Card Anaesth. 2019;22(1):6–17. 

585 – Validação de novo sítio de aferição  
de temperatura central com o termômetro  
de fluxo zero de calor
Autora: *Priscila Evaristo de Carvalho Veiga

Instituição: Hospital Universitário Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A hipotermia intraoperatória está as-
sociada a complicações como isquemia miocárdica, infecção, dis-
túrbios da coagulação e prolongamento no tempo de recuperação 

anestésica e de internação. O método padrão-ouro para avaliar a 
temperatura central é invasivo, limitando sua utilização em dife-
rentes situações clínicas. Atualmente, um termômetro não invasivo 
e confiável para aferição da temperatura central, denominado 
termômetro de fluxo zero de calor, é validado na literatura. O local 
recomendado para o seu uso é a região frontal. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a confiabilidade da aferição desse termômetro 
na região lateral do pescoço. MÉTODO: Aceitaram participar deste 
estudo 50 pacientes, de ambos os sexos, com idade superior a 18 
anos, submetidos à cirurgia de médio ou grande porte sob anestesia 
geral, com duração superior a 60 minutos. As variáveis pesquisadas 
foram características antropométricas, clínicas e cirúrgicas. Em 
todos os pacientes, a temperatura foi mensurada em três sítios: 
região esofágica (padrão-ouro), região da fronte e região lateral do 
pescoço com termômetro de fluxo zero de calor. Os momentos de 
mensuração foram após 10 minutos da indução anestésica e a cada 
15 minutos até o despertar do paciente. Os dados foram analisados 
por meio do coeficiente de correlação intraclasse two-mixed (CCI) e 
intervalo de confiança a 95% (IC 95%) para concordância relativa, e 
correlação de Spearman e Pearson e plotagem Bland-Altman para 
concordância absoluta. Foi admitido p < 0,05. Diferenças acima de 
0,5 °C foram consideradas clinicamente significativas. RESULTADO: 
As medidas na região da fronte e na região do pescoço foram 
correlacionadas (r > 0,89) e concordantes (CCI > 0,75) e não apre-
sentaram diferenças estatísticas significativas quando comparadas 
à medida esofágica. Na primeira hora de avaliação, o sítio lateral 
do pescoço apresentou valores de CCI = 0,89 (IC 95% = 0,82-0,94) 
quando comparado ao sítio esofágico. Na segunda hora, o sítio 
na lateral do pescoço teve o maior índice de concordância com o 
sítio esofágico (CCI = 0,90; IC 95% = 0,83-0,95). A maior diferença 
de temperatura entre os sítios lateral do pescoço e esofágico foi 
de 0,14 °C. A análise Bland-Altman aponta que o sítio lateral do 
pescoço apresenta concordância absoluta com o padrão-ouro. 
CONCLUSÃO: Neste estudo, o sítio lateral do pescoço mostrou ser 
um local alternativo de aferição da temperatura por ter apresen-
tado uma concordância relativa e absoluta comparada a medidas 
da temperatura central, com o termômetro esofágico. Apesar de a 
diferença média de 0,14 °C do sítio lateral do pescoço comparada 
ao sítio esofágico ser estatisticamente significativa, essa diferença 
não alcança o valor de significância clínica de 0,5 °C.
Referência
Eshraghi Y, Nasr V, Parra-Sanchez I, Van Duren A, Botham M, Santoscoy T, Sessler DI. 
An evaluation of a zero-heat-flux cutaneous thermometer in cardiac surgical patients. 
Anesthesia-analgesia 2014; 119(3): 543-9.

591 – Fibrilação ventricular induzida 
pelo uso de eletrocautério em cirurgia 
videolaparoscópica
Autores: Leandro Criscuolo Miksche, *Paulo Sérgio Mateus Marcelino 
Serzedo, Flávio Coelho Barroso, Brenner Carvalho Pena, Lorena Faleiro 
Rodrigues, Valeria Pirez Gornatti

Instituição: Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto

INTRODUÇÃO: A cirurgia videolaparoscópica caracteriza-se por 
ser uma intervenção minimamente invasiva. Utliliza, como um de 
seus instrumentos, o eletrocautério, que é regido por um conjunto 
de leis físicas que determinam o caminho que a corrente seguirá. 
Eventos adversos foram relatados quando a eletrocoagulação é 
usada, especialmente em um sistema monopolar. CASO CLÍNICO: 
Homem, 38 anos, ASA PS1, refluxo gastresofágico e esofagite com 
indicação de cardioplastia. Exames pré-operatórios sem alterações. 
Foi realizada anestesia venosa total. No intraoperatório, durante a 
dissecção do esôfago abdominal, na região subdiafragmática es-
querda, com eletrocautério modo monopolar em coagulação 40 V,  

TEMAS LIVRES EM ANESTESIOLOGIA | 66º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA     235



o paciente evoluiu para fibrilação ventricular. O procedimento 
foi interrompido, e foram iniciadas as manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar, seguidas de desfibrilação com 200 J. Obteve-se 
retorno da circulação espontânea. O procedimento foi abortado, 
e o paciente foi encaminhado para a UTI, extubado, orientado e 
hemodinamicamente estável. Após 24 horas de observação, teve 
alta hospitalar. DISCUSSÃO: O eletrocautério tem a capacidade 
de gerar efeito de corte ou coagulação e pode ser usado no 
sistema monopolar ou bipolar. O monopolar é o mais comu-
mente utilizado, no qual existe um eletrodo ativo para conduzir 
a corrente, e um eletrodo para dispersão da corrente elétrica, 
a placa. Maior quantidade de tecido é exposta à eletricidade, 
oferecendo maiores riscos. No sistema bipolar, os eletrodos são 
separados por uma pequena distância, de 1 a 3 mm, limitando o 
fluxo da corrente. Os ferimentos ocorrem mais frequentemente 
no local da placa, mas também podem ocorrer nos locais que 
funcionam como uma rota alternativa para a dispersão da ele-
tricidade – a região do coração, por exemplo. O miocárdio é 
sensível a frequências entre 30 Hz e 110 Hz. A corrente elétrica 
pode produzir um arco entre o tecido e o eletrodo, ocorrendo 
mudança de alta para baixa frequência (50-60 Hz), o que pode 
induzir fibrilação ventricular. Além disso, esse efeito é facilitado 
pela baixa resistência do tecido miocárdico devido à sua alta 
vascularização. Por isso, é essencial seguir as normas de segu-
rança. Deve-se posicionar os eletrodos corretamente, evitar 
o contato com objetos metálicos, e utilizar a menor potência 
possível para alcançar o efeito desejado. A localização da placa 
dispersiva deve ser o mais próximo do local cirúrgico, em uma 
área bem-vascularizada e com maior massa muscular, para melhor 
condução elétrica. Ao usar o sistema monopolar, certificar-se de 
que a distância entre os eletrodos ativo e dispersivo seja a menor 
possível e não atravesse o eixo cardíaco.
Referência
Agarwal A, Tiwari RL, Jain S. Monopolar cautery: A rare, potential cause of perioperative 
cardiac arrhythmias. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2015; 31(3): 418–9. 

829 – Estudo comparativo entre  
o termômetro spot on e os termômetros  
oral e esofágico em anestesia geral
Autores: Bernardo Moulin Magalhães, *Marcel Veronez Vitoreli, Giulia 
Principe Orsi, Rebecca Buriti Matias, Ricardo Caio Gracco de Bernardis, 
Ligia Andrade da Silva Telles Mathias

Instituição: Hospital Geral de Itapecerica da Serra

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A hipotermia, definida como tempe-
ratura central menor que 36 °C, ocorre frequentemente durante 
a cirurgia e a anestesia, devido à inibição direta do centro ter-
morregulador no hipotálamo pelos anestésicos. O termômetro 
Spot On é um novo dispositivo de aferição da temperatura não 
invasivo e com o intuito de apresentar medições da temperatura 
próximas à temperatura central. O estudo visou analisar a acurácia 
do termômetro Spot On comparativamente com os termômetros 
oral e esofágico no período intraoperatório, em pacientes adultos 
submetidos à anestesia geral. MÉTODO: Após aprovação do CEP, foi 
realizado estudo prospectivo, randomizado, em pacientes adultos, 
de ambos os gêneros, submetidos a procedimentos cirúrgicos 
eletivos, de agosto de 2018 a fevereiro de 2019. Foram excluídos 
os pacientes com quadro febril ou infeccioso e que negaram o 
uso desse novo termômetro. Foram comparadas as temperaturas 
simultâneas dos pacientes com os termômetros oral, esofágico e 
Spot On desde a indução da anestesia até o fim do procedimento 
anestésico. O teste de Anova foi utilizado para análise dos dados e foi 
considerada diferença estatística significativa p < 0,05. RESULTADO: 
Foram estudados 40 pacientes, com idade de 18 a 56 anos (média 
de 38 anos), 24 do sexo masculino e 16 do sexo feminino. O peso 

variou de 55 a 115 kg (média: 75 kg); a altura variou de 1,55 a 1,90 
m (média: 1,69 m); IMC médio de 26,26 kg/m2; estado físico ASA I 
(11 casos), ASA II (23 casos) e ASA III (6 casos). Os pacientes foram 
submetidos a cirurgia geral em 38 casos, a cirurgia ginecológica 
em 1 caso e a cirurgia ortopédica em 1 caso. Foi observada varia-
ção da temperatura entre os termômetros Spot On 35,7 a 36,4 °C 
(média 36 °C), esofágico 35,96 a 36,4 °C (média 36,1 °C) e oral 36,5 
a 36,8 °C (média 36,6 °C). A tabela a seguir apresenta a diferença 
de temperatura dos três termômetros durante as cirurgias, até 70 
minutos (após esse momento houve redução de 20% dos casos, 
e, por isso, o estudo foi suspenso.

Tempo (min) 0 10 20 30 40 50 60 70

TSpot On-TEsof 0,30 0,28 0,29 0,27 0,32 0,30 0,23 0,28

TSpot On-TOral 0,52 0,56 0,64 0,70 0,74 0,96 0,82 0,38

TEsof-TOral 0,6 0,53 0,52 0,59 0,62 0,68 0,78 0,66

CONCLUSÃO: O termômetro em análise Spot On apresentou tem-
peraturas próximas ao termômetro esofágico e comportamento 
térmico semelhante ao termômetro oral durante os procedimen-
tos anestésicos. De acordo com os resultados, concluímos que 
o termômetro Spot On apresentou boa acurácia na medição da 
temperatura central.
Referências
Sessler DI. Perioperative thermoregulation and heart balance. Ann N Y Acad Sci, 
1997;813:757-77. 

Eshaghi Y, Nasr V, Sanchez IP, Van Duren A, Botham M, Santoscoy T, Sessler DI. An 
evaluation of a zero-heat-flux cutaneous thermometer in cardiac surgical patients. 
Anesth Analg. 2014;23:345-9.  

853 – Obstrução em filtro bacteriano, 
simulando quadro de broncoespasmo  
em anestesia pediátrica
Autores: Erick Freitas Curi, Mariana Pessoa Diniz, Vivianne Ambrozim Bicas, 
Paulo Antonio de Mattos Gouvêa, Caio Júlio César Soares de Oliveira Fo, 
*Iuri Rusvel Pereira Soares

Instituição: CET da AFECC/Hospital Santa Rita de Cássia

INTRODUÇÃO: O broncoespasmo é um quadro caracterizado por 
hiper-reatividade aguda das vias aéreas, com obstrução do flu-
xo de ar. Ele é diagnosticado por meio de alterações na ausculta 
pulmonar e por parâmetros ventilatórios e cenográficos. Um dos 
seus diagnósticos diferenciais é a obstrução do circuito de anes-
tesia. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 12 anos, 42 kg, 
sem comorbidades, com quadro de dor abdominal; em exame de 
imagem, constatou-se presença de cisto ovariano, com proposta 
de realização de ooforoplastia videolaparoscópica, consulta pré-
-anestésica sem evidências de via aérea difícil e sem história de 
alergias. Foi realizada monitorização com eletrocardiografia, oxime-
tria de pulso e pressão arterial não invasiva, obtido acesso venoso 
(20G), e realizados testes de vazamento na estação de trabalho, 
sem alterações. Procedeu-se à indução anestésica com fentanila 
2 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e atracúrio 0,5 mg/kg, e à ventilação 
sob máscara sem dificuldade. Foi realizada intubação orotraqueal 
com tubo número 7; após intubação traqueal, ocorreu dificuldade 
na ventilação do paciente, com aumento da pressão em via aérea 
e ausência de capnografia, sem expansão torácica na inspeção. 
Foram realizadas medidas para broncoespasmo (β2-agonista, cor-
ticoides), sem resposta alguma. A paciente apresentou queda da 
saturação de oxigênio para valores de 85%. Foi realizada tentativa 
de ventilação com bolsa-válvula-máscara, diretamente acoplada ao 
tubo endotraqueal, com sucesso; ventilação sem resistência e com 
boa expansibilidade; ausculta sem alterações. Na checagem dos 
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circuitos, verificou-se que a estação de trabalho estava dentro da 
normalidade, porém, o filtro bacteriano apresentava uma película 
por defeito de fabricação, que obstruía a passagem de ar. A cirurgia 
foi realizada sem intercorrências, e a paciente teve alta hospitalar 
no dia seguinte. DISCUSSÃO: Complicações relacionadas à via aérea 
exigem pronto reconhecimento e intervenção, principalmente em 
anestesia pediátrica. A principal forma de prevenir obstruções no 
circuito de anestesia é a realização sistemática dos testes automá-
ticos do aparelho antes de qualquer anestesia. Porém, por vezes, 
assim como relatado no caso em questão, a obstrução pode decorrer 
de componentes não relacionados à estação de trabalho, exigindo 
agilidade de raciocínio e intervenção para diagnóstico correto e 
resolução do quadro.
Referências
Yang CH, Chen KH, Lee YE, Lin CR. Anesthetic breathing circuit obstruction mimicking 
severe bronchospasm: an unusual manufacturing defect. Acta Anaesthesiol Taiwan. 
2012;50(1):35–7.

1045 – Análise da conduta do anestesiologista 
diante da monitorização do bloqueio 
neuromuscular durante a extubação  
em um hospital universitário
Autores: *Débora Oliveira de Souza, Camila Calderoni Fraga,  Flávio Lo-
bianco Vicente, Humberto Luiz Dias de Mello, Glauber Gouvêa

Instituição: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ)

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Pacientes submetidos aos BNMs adespo-
larizantes estão sujeitos a graves efeitos adversos, principalmente 
pulmonares, caso não seja realizada, de forma adequada, a sua 
reversão previamente à extubação. O bloqueio residual pode ser 
prevenido com a utilização de monitorização com train-of-four (TOF). 
Faz-se necessário o correto uso dessa monitorização para um melhor 
desfecho clínico. Este trabalho tem como objetivo principal analisar 
a postura dos anestesiologistas do HUCFF diante da monitorização 
do bloqueio neuromuscular durante a extubação. MÉTODO: Estudo 
observacional piloto em pacientes submetidos à anestesia geral 
com utilização de BNM adespolarizante, monitorizados no mo-
mento da extubação, ao menos, com TOF, realizado pelo serviço de 
anestesiologia do HUCFF entre junho de 2018 e abril de 2019. Os 
dados analisados foram: média de 3 valores consecutivos do TOF 
no momento em que o anestesiologista julgava que era adequado 
realizar a extubação, período da anestesia em que foi utilizada a 
monitorização com TOF, administração de reversores do bloqueio 
neuromuscular e conduta do anestesiologista após o conhecimento 
do valor do TOF. RESULTADO: Foram monitorizados com TOF 80 
pacientes; destes, 55% utilizaram essa monitorização durante todo 
o ato anestésico e 45% no momento da extubação. Foram adminis-
trados fármacos para reverter o bloqueio neuromuscular em 71,25% 
dos pacientes, enquanto em 28,75% não. Dentre os pacientes em 
que não foi realizada a reversão do bloqueio, 95,65% possuíam TOF 
maior que 0,9, e 4,35%, TOF menor que 0,9. No momento em que 
o anestesiologista acreditava ser ideal para proceder à extubação, 
81,25% da média de 3 valores do TOF encontravam-se acima de 
0,9, e 18,75% encontravam-se abaixo. Procedeu-se à extubação 
em 100% das vezes em que o anestesiologista obteve TOF > 0,9. 
Quando o valor do TOF estava abaixo de 0,9, em 20% dos pacientes 
foi administrada nova dose do fármaco utilizado para reverter o 
bloqueio neuromuscular, e em 80% a conduta foi extubação. Nesse 
grupo de pacientes extubados, após o valor de TOF < 0,9, 83,3% 
haviam sido submetidos à descurarização e 6,7% não. CONCLUSÃO: 
Apesar de possuir conhecimento sobre a importância da reversão 
do bloqueio neuromuscular e da monitorização com TOF, muitos 
anestesiologistas exibem maior confiança em seu julgamento 
clínico. Neste estudo, foi observado que, em 15% dos pacientes, 

quando o anestesiologista julgava ser o momento ideal para ex-
tubação, o TOF era inferior a 0,9. E, em 80% dos casos de TOF < 0,9, 
o anestesiologista optou por extubar o paciente imediatamente, 
sem tomar outras medidas.
Referências
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1173 – Monitoração cerebral transoperatória
Autores: Filipe Machado de Oliveira, *Danilo Martins Correia, Marcelo 
Carneiro da Silva, Elialba de Farias Cascudo, Leandro Tonhá de Castro, 
Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo

Instituição: Hospital Regional do Gama-DF

INTRODUÇÃO: A disfunção cognitiva pós-operatória (DCPO) é 
um evento não raro. Os posicionamentos “em cadeira de praia” e 
cefalodeclive acentuado, circulação extracorpórea e hipotensão 
sustentada são as principais causas. Além disso, a idade avançada 
e os procedimentos cardíacos e alguns ortopédicos estão relacio-
nados à DCPO. RELATO DE CASO: Mulher, 85 anos, 66 kg, 1,59 m, 
portadora de hipertensão, apneia do sono, aneurisma de aorta 
torácica e insuficiência aórtica moderada. Ecocardiograma com 
Doppler apresentava 68% de FE; exames laboratoriais estavam 
adequados. Foi admitida em sala cirúrgica para correção do aneu-
risma aórtico e insuficiência valvar. Foi instalado acesso periférico 
16G; a paciente foi monitorada com eletrocardiograma (ECG), Spo2, 
BIS, PAM e TOF. A oximetria regional (rSO2) apresentou oximetria 
basal de 68% no hemisfério direito e 65% no hemisfério esquerdo. 
A anestesia foi induzida com midazolam 3 mg, fentanila 3 mcg/
kg, etomidato 0,15 mg/kg e rocurônio 0,1 mg/kg; manutenção 
com sevoflurano e fentanila. Após a indução, foi posicionado o 
ecocardiograma transesofágico com Doppler. No transoperatório, a 
oxigenação cerebral apresentou discreto aumento, provavelmente 
devido à queda do metabolismo e à vasodilatação cerebral. Em 
outro momento, houve queda de mais de 20% do valor basal da 
rSO2 que instigou a investigar a causa, e, ao elevar a pressão arterial 
média de 61 para 75, obteve-se melhora da saturação cerebral 
para valores aceitáveis. DISCUSSÃO: A rSO2 atualmente é utilizada 
em adultos para mensurar a saturação cerebral e de membros, 
inferiores e superiores. Já em neonatos, é utilizada em avaliação da 
saturação renal, esplâncnica e cerebral. Os pacientes anestesiados 
sofrem alterações hemodinâmicas que podem causar repercussões 
neurológicas significativas; a DCPO é comum. Microembolismo, 
problemas de perfusão e resposta inflamatória provavelmente 
contribuem para a patogênese do declínio cognitivo; todas essas 
condições levam à hipóxia do tecido cerebral. Então, a monitoração 
da oximetria regional nos permite reconhecer e tratar precocemente 
o hipofluxo cerebral. Devemos considerar intervenções quando a 
rSO2 estiver abaixo de 50 ou houver queda de 20% do valor basal. 
As ações exequíveis são avaliar causas mecânicas, como posição da 
cabeça e posição da cânula da CEC. Como recursos para tratamento 
da dessaturação cerebral, podemos aumentar a Fio2, aumentar 
a pressão sanguínea, normalizar a Paco2 para níveis fisiológicos, 
melhorar o débito cardíaco, dilatar vasos sanguíneos cerebrais e 
aumentar o hematócrito. Podemos, ainda, diminuir o metabolismo 
cerebral, intensificando a anestesia e diminuindo a temperatura. 
Concluímos que a rSO2 nos permite individualizar a necessidade 
cerebral de cada paciente, com diagnóstico e tratamento precoce.
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NEUROANESTESIA  
E NEUROCIÊNCIAS

16 – Manejo anestésico de reabordagem 
cirúrgica para ressecção de meningioma 
gigante de goteira olfatória utilizando  
terapia guiada por metas: relato de caso
Autores: *Rafael Henrique Pereira de Oliveira, Eduardo Toshiyuki Moro, Ale-
xandre Palmeira Goulart, Miller Fazoli Lambert, Maria Laura Viliotti Soranz

Instituição: Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Sorocaba – FCMS

INTRODUÇÃO: O meningioma é uma neoplasia proveniente das 
coberturas meníngeas (durais) do cérebro e medula espinhal e 
representa cerca de 10 a 25% dos tumores intracranianos. Um dos 
sintomas relacionados com o meningioma de goteira olfatória 
é a síndrome de Foster-Kennedy, que é caracterizada por com-
pressão do nervo óptico por compressão direta de uma massa na 
região frontal, somada com papiledema contralateral provocada 
por hipertensão intracraniana. Nesses cenários, a literatura atual 
preconiza terapias intraoperatórias guiadas por metas, sendo as 
medidas de monitorização dinâmica parâmetros importantes 
para guiar reposição volêmica cuidadosa e indicar precocemente 
drogas vasoativas. Em neurocirurgia, entretanto, essas estratégias 
devem ser seguidas com cuidado evitando a hipervolemia que está 
relacionada com piores desfechos clínicos. O foco desse relato é 
para descrever um manejo anestésico com desfecho positivo, de 
uma ressecção de um grande meningioma de goteira olfatória, 
com intenso sangramento intraoperatório e com o auxílio de 
terapia guiada por metas. RELATO DE CASO: Mulher, 52 anos, 
portadora de síndrome de Foster-Kennedy devido à meningioma 
de 162 cm³ em goteira olfatória, foi admitida para realização de 
cirurgia de ressecção. Paciente com histórico de cirurgia prévia 
para exérese da massa que foi interrompido devido à intenso 
sangramento intraoperatório. Durante nova abordagem cirúrgi-
ca, o ato anestésico foi planejado utilizando terapia guiada por 
metas para controlar sangramentos e resposta hemodinâmica. 
Como previsto, a cirurgia evoluiu novamente com sangramento 
importante e dificuldade técnica, com duração de 13 horas. Com 
a utilização de parâmetro dinâmico da variação de pressão de 
pulso, a reposição volêmica foi realizada em bolus sequenciais 
para controle da resposta hemodinâmica, sendo administrado 
volume final total de 10,5 L de cristaloides. A paciente foi extubada 
em sala cirúrgica e não apresentou complicações pulmonares, 
infecciosas ou neurológicas no período de internação. Alem disso, 
obteve recuperação importante da capacidade visual e cognitiva, 
permitindo retorno às atividades que anteriormente eram impos-
sibilitadas pela doença. Após seis meses da cirurgia, a paciente 
mantém melhora significativa e sem complicações.  DISCUSSÃO: 
O relato ratifica a importância do correto planejamento anestésico 
prévio a cirurgias complexas e utilização de metas bem definidas 
a serem seguidas durante o procedimento. No presente caso, 
evidenciamos que a reposição volêmica, quando guiada por 
parâmetros dinâmicos, pode ser benéfica, apesar de evidências 
científicas recentes mostrarem piores desfechos com a utilização 
de grandes volumes em neurocirurgia.

Referências 
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 van der Jagt M. Fluid management of the neurological patient: a concise review. 
Crit Care 2016;20(1):126. 

105 – Anestesia para neurocirurgia  
com o paciente acordado: relato de caso
Autores: *Giselle Martins Wiggers, Ricardo Viana Rezende, ean Abreu 
Machado, Rafael de Castilhos Vidor, Thiago Guedes Hilsendeger, Rafael 
Cabrera Algayer

Instituição: CET Hospital Socimed

INTRODUÇÃO: Pacientes portadores de tumores cerebrais em 
áreas eloquentes obtêm benefícios ao serem submetidos à neuro-
cirurgia, mantendo consciência e respostas verbais e motoras. Isso 
proporciona, ao cirurgião, maior segurança na ressecção; levando a 
melhores desfechos pós-operatórios. Relato de caso: Paciente C.V.S., 
homem, 45 anos, portador de lesão expansiva em face lateral do 
giro frontal superior direito, medindo cerca de 3 cm × 2 cm, com 
deslocamento posterior de giro pré-central, lateral do sulco lateral 
direito e do giro frontal médio ipsilateral, sem desvio de linha média; 
provável astrocitoma difuso. Abriu quadro neurológico com crises 
convulsivas tônico-clônicas generalizadas. Foi submetido à cranio-
tomia e à microcirurgia para exérese da lesão, com necessidade de 
manutenção de consciência e motricidade durante o procedimento. 
A sedação foi realizada com dexmedetomidina, bólus de 1 mcg/kg 
durante 10 minutos, e manutenção durante o ato cirúrgico anes-
tésico entre 0,3 e 0,4 mcg/kg/h, objetivando RASS –2; bloqueio do 
escalpe dos nervos supratroclear, supraorbitário, auriculotemporal, 
zigomaticotemporal, occipital maior e menor bilateralmente, com 
ropivacaína 0,3% com total de 20 mL. Durante a colocação do fixador 
de Mayfield, houve necessidade de complementação do bloqueio 
em território de occipitais à direita. O paciente manteve-se estável 
hemodinamicamente sem fármacos vasoativos; foi despertado, 
quando necessário, para realização de testes motores. Em ventilação 
espontânea com suporte de oxigênio por cateter nasal, sem neces-
sidade de instrumentação da via aérea. Ressecção tumoral realizada 
com sucesso com tempo cirúrgico de 6 horas. Foi reavaliado no 
primeiro dia pós-operatório, sem déficits neurológicos. DISCUSSÃO: 
A craniotomia em paciente acordado visa ao melhor mapeamento 
cortical para intervenções cirúrgicas precisas, proporcionando, ao 
cirurgião, preservação das funções neurológicas para ressecções 
tumorais seguras, e, ao paciente, segurança, manutenção da vigília 
e anestesia adequada. Para isso, prioriza-se o uso de fármacos de 
ação rápida e meia-vida curta, associação de bloqueio periférico e 
seleção criteriosa dos candidatos para sucesso do procedimento.
Referências
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248 – Anestesia para tumor cerebral  
em paciente com síndrome de Gitelman: 
relato de caso
Autores: Thiago de Aquino Cruz, Gilcia Maria Souza Oliveira, Naira Emy 
Oliveira Taketomi, *Evaldo Rodrigues Soares Junior, Felipe Souza Thyrso de 
Lara, Celso Schmalfuss Nogueira

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Santos

INTRODUÇÃO: A síndrome de Gitelman é uma doença genética 
autossômica recessiva que acomete os rins, especificamente dos 
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túbulos distais dos néfrons. Os pacientes apresentam hipocalemia, 
alcalose metabólica, hipocalciúria e hipomagnesemia, podendo 
manifestar, em alguns casos, hiperaldosteronismo hiperreninê-
mico em decorrência da hiperplasia do aparelho justaglomerular, 
que leva ao aumento de renina induzido por uma contração de 
volume. Apresenta prevalência de 1 a 10 a cada 40 mil pacientes. 
O defeito tubular não pode ser corrigido; então, nesses pacientes, 
o objetivo do tratamento é minimizar os efeitos da depleção de 
volume, bem como corrigir as anormalidades eletrolíticas. RELATO 
DE CASO: Mulher, 55 anos, 72 kg, 1,60 m, portadora de doença 
de Parkinson, síndrome de Gitelman, dislipidemia e síndrome de 
Raynoud. Tinha tumor cerebral; foi encaminhada ao centro cirúrgico 
para neurocirurgia para exérese do tumor. Previamente, a paciente 
apresentava diminuição da acuidade visual bilateralmente. Foi 
realizada anestesia venosa total, e a paciente foi induzida com pro-
pofol em BIC, sufentanila 30 mcg, rocurônio 43 mg e remifentanila 
em BIC. A paciente foi intubada com tubo aramado 7,5 com cuff. 
Monitorização hemodinâmica por meio da pressão arterial invasiva 
em artéria radial direita, termômetro nasofaríngeo e sonda vesical 
de demora. A paciente apresentava exames laboratoriais normais, 
com atenção dada aos eletrólitos – sódio 135 mmol/L, potássio  
3,6 mmol/L e magnésio 2,1 mmol/L. Após administração de 1 L de 
Ringer com lactato e 100 g de manitol, foi observada diurese de  
4,6 L, sem repercussão hemodinâmica. A análise laboratorial 
mostrou hipocalemia (2,7 mmol/L), hipocalcemia (1,09 mmol/L) e 
hipomagnesemia (1,5 mmol/L). No intra-operatório, foram realiza-
das monitorização constante e correção intensiva dos distúrbios 
encontrados. A cirurgia terminou sem complicações; a paciente foi 
extubada em sala, permanecendo com o déficit visual observado 
no início da cirurgia. Após 24 horas na UTI, recebeu alta para a 
enfermaria; em 72 horas, obteve alta hospitalar sem intercorrências, 
mantendo valores dos eletrólitos dentro dos padrões desejados. 
DISCUSSÃO: No caso de uma paciente que apresentava uma do-
ença que provoca redução de alguns eletrólitos, foi questionado, 
durante o manejo anestésico, o benefício da utilização do manitol 
e da solução salina hipertônica pelo risco de complicações, prin-
cipalmente devido à hipocalemia, a alterações hemodinâmicas 
e ao hiperaldosteronismo. Porém, devido ao tamanho da lesão, 
optou-se por utilizar apenas manitol e proceder à reposição de 
potássio, magnésio e cálcio ainda no intra-operatório de forma 
intensiva, evitando alterações cardíacas possivelmente desen-
cadeadas pela variação aguda desses eletrólitos e dos distúrbios 
acidobásicos relacionados.
Referências
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339 – Manejo anestésico da gestante 
para clipagem de aneurisma cerebral roto
Autores: Lucas Macedo da G.Medeiros de Queiroz, Luís Carlos Crepaldi 
Júnior, Rafael Santos Lino, Tabatha Gonçalves Andrade Castelo Branco 
Gomes, *Murilo Neves de Queiroz, Fabrício Tavares Mendonça

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

INTRODUÇÃO: Procedimentos cirúrgicos não obstétricos em ges-
tantes só são realizados quando absolutamente necessários para 
o bem-estar materno, fetal ou de ambos. As alterações fisiológicas 
da gravidez têm impacto direto no manejo anestésico materno, e 
a anestesia da mãe causa efeitos diretos e indiretos sobre o feto. 
RELATO DE CASO: Paciente de 39 anos, gestante de 17 semanas, 
pré-natal de alto risco devido a pré-eclâmpsia em gestação prévia, 

histórico de cirurgia bariátrica e obesidade grau I; apresentou crise 
convulsiva inédita associada à cefaleia intensa em região frontal. 
Sinais vitais preservados, sonolência diurna, sem outras altera-
ções neurológicas aparentes. Realizou TC de crânio sem contraste: 
“Hiperdensidade sugestiva de HSAE em cisternas da base, região 
falcina e sulcos e giros bilateralmente em alta convexidade, Fisher 
2”. Escala de Hunt e Hess 3. Angiografia revelou: “Aneurisma de 
bifurcação de ACM esquerda de formato irregular, medindo apro-
ximadamente 8 mm”. US gestacional antes da indução: FC fetal de 
133 bpm, movimentação fetal presente, sem alterações segundo 
equipe da radiologia. A paciente foi submetida à anestesia geral 
para realização de clipagem de aneurisma com indução com fen-
tanila 250 mcg, lidocaína 100 mg, propofol TCI Marsh com alvo  
3,3 mcg/mL guiado por entropia em região mandibular e rocurônio 
80 mg. Intubação sem intercorrências. A anestesia foi mantida com 
propofol TCI com alvo variando de 3,0 a 3,5 mcg/mL e remifen-
tanila 0,5 a 0,15 mcg/kg/min. Foram administradas novas doses 
de rocurônio na faixa de 20 a 40 mg guiadas por valores de TOF 
(intervalos de cerca de 1 hora). A cirurgia teve duração de 2 horas 
e 45 minutos, sem intercorrências. Foi realizada US gestacional ao 
fim do procedimento: FC fetal de 136 bpm, movimentação fetal 
presente, sem outras alterações. Foram administrados dipirona  
2 g, morfina 4 mg, ondansetrona 5 mg e sugamadex 200 mg. Extu-
bação sem intercorrências. Foi encaminhada para UTI, em ventilação 
espontânea, sob cateter nasal 3 L/min. Apresentou boa evolução 
clínica na UTI, com tempo de internação na unidade de 7 dias, e 
mais 2 dias na enfermaria de neurologia para depois receber alta 
e seguir acompanhamento ambulatorial. DISCUSSÃO: As cirurgias 
não obstétricas durante a gestação são incomuns –, aproxima-
damente 2% das gestantes. Porém, os anestesiologistas devem 
estar cientes de todas as implicações do manuseio anestésico ao 
binômio materno-fetal. O objetivo central em relação ao concepto 
é a manutenção da perfusão uteroplacentária para prevenção 
de asfixia fetal, visando à ventilação e à oxigenação adequadas, 
evitando hipotensão e situações que possam causar aumento do 
tônus uterino. Devem-se considerar as alterações fisiológicas da 
gravidez, o risco de compressão aortocava com o avançar da idade 
gestacional e a necessidade de profilaxia para broncoaspiração e 
de uma pré-oxigenação adequada.
Referência
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543 – Drenagem de hematoma subdural 
crônico sob bloqueio de escalpo associado  
a sedação: uma alternativa viável?
Autores: Vinicius Cavallari, Lívia Pereira Miranda Prado, Rômulo Spoli-
dorio, Jullyanne Suyanne Ferreira Queiroz, Paula Fialho Saraiva Salgado, 
*Arnaldo Bastos dos Santos

Instituição: Hospital de Base (HB), Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto (FAMERP/SP)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O hematoma subdural crônico (HSDC) 
é uma coleção sanguínea encapsulada, com grau variado de de-
generação, localizado entre a dura-máter e a aracnoide. É um dos 
tipos mais comuns de hemorragia intracraniana com prognóstico 
favorável desde que tratado adequadamente. No entanto, por ser 
mais prevalente em idosos e com comorbidades, a evolução pode 
sofrer interferências de complicações perioperatórias. MÉTODO: 
Estudo observacional, coorte retrospectivo, baseado em registros 
de prontuários de pacientes submetidos a drenagem de HSDC, 
alocados em dois grupos. (1) Anestesia geral (n = 78) e (2) bloqueio 
de escalpo associado a dexmedetomidina (n = 49). Foram compara-
dos tempo de internação pós-cirurgia, necessidade de UTI, tempo 
anestésico total, hipotensão e escala de coma de Glasgow (ECG)  
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< 15 na alta. Os pacientes do grupo 1 receberam opioide, lidocaína, 
hipnótico e bloqueador neuromuscular. Todos foram induzidos de 
forma lenta e titulada. Os pacientes do grupo 2 receberam 1 mcg/kg 
de dexmedetomidina em 10 minutos e 50 mcg de fentanila. Após,  
realizado bloqueio de escalpo com ropivacaína a 0,5% e mantido 
infusão de dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/h). RESULTADO: O gru-
po 1 (anestesia geral) apresentou maior incidência de hipotensão 
no intraoperatório (66,6% vs. 22,4%), mortalidade mais alta (3,8% 
vs. 2%), maior necessidade de UTI (17,9% vs. 10,2%). A média 
de tempo anestésico, no grupo 1, foi de 2 horas e 22 minutos, 
enquanto, no grupo 2, foi de 1 hora e 41 minutos. Sem diferença 
estatisticamente significante no tempo de internação e na escala 
de coma de Glasgow na alta hospitalar. Outros dados relevan-
tes: no grupo 2, dois pacientes (4%) apresentaram bradicardia, 
revertida com atropina; em nenhum caso foi necessário suporte 
ventilatório adicional ou intubação traqueal. No grupo 1, um 
paciente não apresentou condições adequadas para extubação 
em sala e um paciente apresentou via aérea difícil não prevista, 
sendo necessário acesso invasivo a via aérea. Como possível 
fator de confusão, pacientes mais graves provavelmente foram 
submetidos a anestesia geral, acarretando maior morbimorta-
lidade. CONCLUSÃO: Bloqueio de escalpo associado a sedação 
com dexmedetomidina apresentou-se como técnica segura, 
proporcionando conforto para os pacientes durante o procedi-
mento, recuperação precoce, menor flutuação hemodinâmica, 
menor ocupação de sala cirúrgica e recuperação anestésica com 
consequente redução de custos. Trata-se, portanto, de alternativa 
interessante quando comparada a anestesia geral.
Referências
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632 – Embolia aérea em craniectomia 
descompressiva
Autores: *Raissa de Oliveira Gonçalves, Paula Cristina Ribeiro Andrade, 
Clayton Pacheco Lemes, Thiago de Freitas Gomes, Paulo Sérgio Mateus 
Marcelino Serzedo, Eduardo Barbin Zuccolotto

Instituição: Clínica de Anestesiologia de Ribeirão Preto (CET CARP)

INTRODUÇÃO: Conceitua-se embolia gasosa (EG) a presença de gás 
dentro de estruturas vasculares. A EG está associada a procedimentos 
cirúrgicos que envolvam circulação extracorpórea, craniectomia, 
cirurgias ortopédicas, entre outros, tendo sempre grande relação 
com o posicionamento do paciente. Apresenta-se nos leitos vascu-
lares, culminando em eventos isquêmicos multissistêmicos, como 
obstruções da circulação pulmonar, culminando em aumento do 
espaço morto. As cirurgias de fossa posterior merecem especial 
atenção, principalmente se realizadas na posição sentada. Nessa 
situação, a embolia venosa aérea é a complicação mais prevalente, 
ocorrendo em 39% dos casos. RELATO DE CASO: Paciente S.H.C., 
mulher, 45 anos, 75 kg, em sala operatória para cirurgia devido a 
hematoma subdural agudo, secundário a aneurisma cerebral roto 
espontâneo. Escala de Fisher 3, escala de Hunt e Hess 5, PA 110/80 
mmHg, ETCO2 40, intubação orotraqueal na origem, exame físico sem 
alterações, pupilas mióticas e isocóricas. Indução anestésica foi feita 
com sufentanila 40 mcg e rocurônio 45 mg, e mantida com propofol 
e remifentanila, ambos em TCI. Foi puncionado acesso venoso central 
e monitorizada pressão invasiva em sala operatória. Após 3 horas 
de cirurgia, sendo esta realizada em posição sentada, a paciente 
evoluiu com dessaturação de oxigênio (86%), taquicardia (130 bpm), 
hipotensão (60/30 mmHg), concomitante à queda importante de 
ETCO2. Houve suspeita de embolia gasosa, e a equipe cirúrgica foi 

comunicada imediatamente sobre isso. Então, iniciaram-se medidas 
de suporte em conjunto: irrigação do campo cirúrgico, oxigênio a 
100%, retorno do paciente para decúbito dorsal horizontal, aumento 
da pressão venosa, vasopressores, cera óssea seguida de aspiração 
pelo cateter central enquanto era feito o fechamento da craniotomia. 
A resposta foi adequada ao tratamento, e manteve-se a infusão 
de noradrenalina (0,3 mcg/kg/min). Após finalizada a cirurgia, a 
paciente apresentou-se com melhora do quadro, manutenção da 
noradrenalina em doses baixas e retorno dos parâmetros dentro 
da normalidade. Foi encaminhada posteriormente à UTI. DISCUS-
SÃO: A embolia venosa aérea (EVA) ocorre por meio de entrada de 
ar no sistema venoso cerebral, principalmente nos seios venosos 
cerebrais, em particular no seio venoso transverso. É relacionada 
com o posicionamento do paciente e campo cirúrgico acima do 
nível do coração. A EVA é uma complicação grave e potencialmente 
fatal; sua incidência é elevada nas cirurgias da fossa posterior com 
o paciente sentado. A repercussão da EVA está relacionada com o 
volume de ar e a velocidade de embolização deste. O diagnóstico 
deve ser rápido, e as medidas terapêuticas devem ser instituídas 
imediatamente para minimizar as repercussões hemodinâmicas, 
ventilatórias e cerebrais.
Referências
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668 – Anestesia sleep awake sleep 
para microcirurgia: manejo anestésico 
perioperatório
Autores: *Priscila de La-Rocque Soares Corrêa, Bruno Mendes Carmona, 
Artur Abel Tavares Fernandes Cavaco, João Hermínio Pessoa dos Santos, 
Midiã Batista Justo Pereira, Diego Cezar de Oliveira Corrêa

Instituição: Hospital Ophir Loyola

INTRODUÇÃO: A anestesia com paciente acordado para craniotomia 
ainda representa um desafio, porém tem evoluído, contribuindo 
para melhores resultados em relação aos objetivos intra e pós-ope-
ratórios. RELATO DE CASO: M.P.O., 35 anos, sexo masculino, ASA I, 
diagnóstico de glioma frontoparietal à esquerda. Laboratório sem 
alterações, risco cardiológico e risco pelo questionário STOP-bang 
baixos. Exame físico: consciente e orientado, sem alterações de fala e 
força motora, sem preditores de VAD. Foi submetido à microcirurgia 
cerebral, com paciente acordado durante a intervenção cirúrgica, 
sob anestesia venosa total. Na sala de cirurgia, o paciente foi moni-
torizado com ECG, SpO2, PAI, capnografia e BIS; indução anestésica 
com remifentanila em BIC (0,3 mcg/kg/min), propofol em infusão 
alvo-controlada, dexmedetomidina (0,3 mcg/kg/h), rocurônio  
(50 mg), antibioticoprofilaxia e sintomáticos. Passagem de máscara 
laríngea (ML). Monitorização da temperatura com termômetro na-
sofaríngeo e colocação de manta térmica. Manutenção anestésica 
com propofol 1% em BIC, remifentanila em BIC (0,1-0,3 mcg/kg/h)  
e dexmedetomidina em BIC (0,1-0,3 mcg/kg/h). Realizado scalp block 
com levobupivacaína 0,5%, 3 a 4 mL em cada ponto para fixação 
com Mayfield. Procedido à cateterização de artéria radial esquerda 
e cateter venoso central em veia jugular direita, guiado por USG. 
Realizado craniotomia, embebição com lidocaína 2% sem vaso-
constritor da dura-máter por 5 minutos. Após esses procedimentos, 
desligaram-se todas as drogas, foi administrado sugamadex (200 
mg) e mantendo-se com Ramsay 3, paciente foi acordado durante 
a intervenção cirúrgica e retirada a ML. Garantiu-se analgesia e 
ansiólise com dexmedetomidina em BIC (0,1 mcg/kg/h) sem de-
pressão respiratória, com estabilidade hemodinâmica e homeostase 
cerebral. Sua motricidade e fala foram avaliadas em conjunto com 
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a neuropsicóloga no intraoperatório acompanhada de manuseio 
de instrumento musical e canto. Durante o fechamento, o paciente 
relatou dor e foi realizada nova indução anestésica com remifentanila 
em BIC e propofol em BIC nas doses iniciais e passagem de nova 
ML, manutenção dessa fase com doses mínimas com auxílio do 
BIS. Ao final do procedimento, foi interrompida a infusão de todas 
as drogas, acordou-se o paciente e foi retirada a ML. O paciente foi 
levado ao CTI consciente e orientado, obedecendo a comandos 
e sem queixas. DISCUSSÃO: Sabe-se que alcançar o objetivo de 
manter o paciente cooperativo, sem dor e em homeostase contribui 
para uma maior extensão da ressecção tumoral e menos déficits 
neurológicos. Nesse sentido, o pré-anestésico bem conduzido foi 
essencial para que, no intraoperatório, houvesse encorajamento 
contínuo, conversa e empatia, o que contribuiu para o sucesso da 
técnica escolhida.
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2013;63(6):500-2. 

Meng L, McDonagh DL, Berger MS, Gelb AW. Anesthesia for awake craniotomy: 
a how-to guide for the occasional practitioner. Can J Anesth. 2017;64(5):517-29.

919 – Scalp block como adjuvante à anestesia 
geral em cirurgia de clipagem de aneurisma 
cerebral: relato de caso
Autores: Mayara da Silva Ferreira, Solange Costa Novo Cabral, Christiane 
Rodrigues da Silva, *Julize Akemi Müchel D`ouro, Danielle Bandeira Lima, 
Adriel Costa do Espírito Santo

Instituição: Hospital Universitário Getúlio Vargas – UFAM

INTRODUÇÃO: Aneurismas cerebrais são protuberâncias adquiridas 
nas artérias do espaço subaracnóideo. A maioria dos aneurismas não 
rotos são assintomáticos, podendo apresentar cefaleia. O bloqueio 
neural do couro cabeludo pode ser utilizado como adjuvante à 
anestesia geral ou como anestésico principal para procedimentos 
intracranianos e extracranianos permitindo estabilidade anestésica 
e hemodinâmica. RELATO DE CASO: C.M.L.O., 55 anos, mulher, PS3, 
portadora de hipertensão, doença arterial coronariana e IAM em 
2014, sem alergias, deu entrada em centro cirúrgico para a reali-
zação de clipagem de aneurisma cerebral em território de artéria 
cerebral média. Paciente foi sedada com midazolam (1,5 mg, IV) 
e dexmedetomidina (20 mcg, IV) em 10 minutos. Monitorizada 
de forma padrão, puncionado cateter de pressão arterial invasiva 
e acesso venoso central em veia subclávia à direita. Procedeu-se, 
então, à pré-oxigenação, indução anestésica com remifentanila (3 
ng/mL), propofol (3 ng/mL), rocurônio (40 mg, IV), seguido de IOT 
com TOT nº 7.5 com cuff sem intercorrências; paciente foi deixa-
da em VM no modo VCV. Para otimização e melhor analgesia no 
transcorrer do intraoperatório, realizou-se o bloqueio dos nervos 
do couro cabeludo, sendo eles o nervo supraorbital e supratroclear 
bilateralmente com levobupivacaína a 0,25% com vasoconstritor 
(CVC), 10 mg, bloqueio do nervo auriculotemporal bilateral com 
levobupivacaína a 0,25% CVC, 10 mg, e bloqueio do nervo occipital 
menor à direita com levobupivacaína a 0,25%, 5 mg, respeitando-se 
a dose tóxica e sem intercorrências. O procedimento durou em 
torno de 5 horas, no transcorrer do qual apresentou estabilidade 
clínica e hemodinâmica, mantendo alvo de propofol de 2 ng/mL 
e remifentanila de 2 ng/mL. Realizou-se analgesia com dipirona; 
a paciente foi extubada no final do procedimento, seguindo para 
UTI sem intercorrências. A paciente evoluiu em bom estado geral, 
sem dor ou queixas, recebendo alta da enfermaria no 3º DPO. DIS-
CUSSÃO: O scalp block (bloqueio do couro cabeludo) é aplicável a 
todos procedimentos intracranianos supratentoriais. Ele minimiza 
a resposta hemodinâmica ao estímulo cirúrgico, pode diminuir os 
requisitos anestésicos intraoperatórios, além de reduzir a dor pós-

-operatória e o consumo de analgésicos. Embora possa fornecer 
anestesia eficaz para a incisão da pele e craniotomia, não fornece 
anestesia da dura-máter, sendo necessária a complementação com 
a anestesia geral. A técnica combinada a anestesia geral mostra-se 
como uma alternativa segura, contribuindo para o equilíbrio he-
modinâmico em neurocirurgia, bem como auxiliando na analgesia 
pós-operatória. 
Referência 
Guilfoyle MR, Helmy A, Duane D, Hutchinson PJ. Regional scalp block for pos-
tcraniotomy analgesia: a systematic review and meta-analysis. Anesth Analg. 
2013;116(5):1093-102. 

947 – Manejo anestésico da trombectomia 
intravascular para acidente vascular 
encefálico isquêmico
Autores:  Gustavo de Melo Rebuglio, Juliana Gouveia Nakamura Lolli, 
*Izabella Cristina Morais Barbosa Batista, Camila Palma Borba dos Santos, 
Dário Humberto de Paiva

Instituição: Clínica de Anestesia (CLIANEST)

INTRODUÇÃO: O acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi) agudo 
é a segunda maior causa de morte no mundo. Entre os AVEs, 85% 
são isquêmicos. A oclusão de grandes vasos corresponde a 40% dos 
AVEis, e geralmente não respondem à trombólise venosa. Evidências 
recentes estabelecem a trombectomia intravenosa mecânica como 
padrão-ouro para o AVEi agudo com oclusão de vasos cerebrais 
importantes. Para que haja o sucesso cirúrgico em um procedi-
mento tão meticuloso como esse, torna-se de suma importância 
um manejo de pacientes que apresentam AVEi para trombectomia 
intravascular. RELATO DE CASO: Mulher, 57 anos, 84 kg, admitida em 
pronto-socorro devido à dispneia súbita e intensa associada à dor 
torácica. Foi aventada hipótese de tromboembolismo pulmonar e IAM 
sem supradesvinelamento ST; após realização de CATE coronariano, 
descartou-se hipótese de IAM. Também foi realizado ecocardiograma 
transtorácico, que mostrou forame oval patente (FOP) e imagem 
sugestiva de mixoma atrial direito medindo 5 × 2 cm. A paciente 
evoluiu com ataxia de hemicorpo esquerdo completa e hemiparesia 
incompleta, sugerindo AVEi de origem cardioembólico. Foi realizada 
angio-RM de crânio, sob sedação consciente com fentanila e mida-
zolam, que demonstrou oclusão aguda em artéria cerebral média 
esquerda. Posteriormente, foi realizada trombectomia mecânica de 
artéria cerebral, também com sedação. Durante o procedimento, 
a paciente foi monitorizada com cardioscopia, oximetria e pressão 
arterial invasiva, mantendo sinais vitais estáveis. Ela manteve qua-
dro neurológico mesmo após trombectomia, embora sem a piora. 
DISCUSSÃO: Mediante as características clínicas do paciente, bem 
como seu estado geral, o anestesiologista poderá optar pela técnica 
anestésica apropriada, mantendo o foco no manejo agressivo de me-
tas hemodinâmicas e garantindo um cuidado intra e perioperatório 
adequado e seguro desses pacientes.
Referências
Boyle K, Joundi RA, Aviv RI. An historical and contemporary review of endovascular 
therapy for acute ischemic stroke. Neurovasc Imag. 2017; 3(1):1-12.

Nogueria RG, Jandhav PA, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 hours after stroke 
with a mismatch between deficit and infarct. N Engl J Med. 2018; 378(12): 1161-2.

1164 – Anestesia para embolização  
de malformação arteriovenosa da veia  
de galeno em lactente
Autores: *Larissa Ferreira Cunha Nascimento, Nathália Mundoco Veloso, 
Flávia Vieira Guimarães Hartmann

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

TEMAS LIVRES EM ANESTESIOLOGIA | 66º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA     241



INTRODUÇÃO: A malformação arteriovenosa da veia de Galeno é 
uma anomalia vascular de origem rara, caracterizada por múltiplas 
fístulas arteriovenosas que drenam para uma veia prosencefálica 
mediana chamada de veia de Markowski. Esse tipo de lesão re-
presenta um importante fator de morbidade e mortalidade em 
pacientes recém-nascidos (RNs), com valores de mortalidade de 
23 a 75% e morbidade de 21 a 88%. A falência cardíaca é o sintoma 
mais frequente durante o período neonatal. Sintomas neurológicos 
ocasionalmente podem ser evidenciados. RELATO DE CASO: Lacten-
te, 45 dias, 3,5 kg, com história prévia de enterocolite necrotizante 
com necessidade de ileostomia no quinto dia de vida. Durante 
internação na UTI, apresentou mioclonias ao sono, sendo realizado 
TC de crânio, no qual foi evidenciado aneurisma da veia de Galeno.  
A equipe de neurocirurgia optou por embolização da veia. Estava em 
uso de fenobarbital 3 mg/kg/dose de 12/12 horas, fosfato tricálcico 
12,9% (dose de manutenção), Raravit 6 gotas de 12/12 horas e sul-
fato ferroso 3 gotas de 12/12 horas. Paciente admitido com acesso 
venoso central em veia subclávia direita, em ar ambiente, alerta, 
reativo. Foi posicionado na maca, monitorizado com cardioscopia, 
oximetria de pulso, pressão não invasiva e revisada a venóclise. Foi 
realizada pré-oxigenação com O2 100% sob máscara, seguida de 
indução com fentanila 10 mg, lidocaína 5 mg, propofol 15 mg e 
rocurônio 4 mg. Foi feita intubação em tentativa única, com tubo 
3,5 em cuff, checado com ausculta e capnografia. Foi acoplado à 
ventilação mecânica, ventilação controlada a pressão com volume 
18 mL, frequência respiratória 40 irpm, Fio2 60%, PEEP 5. Manutenção 
com sevoflurano 3%. Foram administradas dexametasona 0,5 mg 
e ondansetrona 0,5 mg. Foi feita punção de artéria femoral direita 
com introdutor 4Fr; procedimento sem intercorrências, sem san-
gramento importante. Foi realizada embolização de grande parte 
da lesão, com sucesso. O paciente recebeu 500 UI de heparina re-
vertidas, ao fim, com 500 UI de protamina. Recebeu, ainda, cerca de  
60 mL de SF 0,9%. A analgesia foi realizada com dipirona 150 mg.  
O bloqueio neuromuscular foi revertido com sugamadex. O paciente 
foi extubado e encaminhado à UTI com máscara de O2 a 5 L/min. 
Recebeu alta da UTI no terceiro dia PO para acompanhamento 
com neurologia e neurocirurgia, devido a mioclonias. DISCUSSÃO:  
O aneurisma da veia de Galeno é uma anomalia rara da circulação 
que constitui 1% de todas as malformações vasculares intracranianas 
e representa 30% das anomalias vasculares intracranianas na faixa 
pediátrica. Por tratar-se de uma malformação vascular congênita 
de rara incidência, torna-se importante o relato de caso, para que 
o anestesiologista possa discutir possíveis condutas anestésicas.  
É um procedimento raro, realizado fora do centro cirúrgico. Em um 
lactente, o caso torna-se desafiador, e merece discussão entre os 
anestesiologistas.
Referência
Silva JFC, Lacerda DAM, Machado GHS, Nihi MA, João PRD. Malformação arteriovenosa 
da veia de galeno no recém-nascido. Relato de caso e revisão de literatura. J Bras 
Neurocirurg. 2016;27(3): 231-9.

1215 – Anestesia para craniotomia  
no paciente acordado
Autores: *Felipe Rodrigues Braz, Amanda Corrêa Vidica, Luiz Roberto 
Morais de Meira, Kelvin Henrique Rodrigues Moreira, Fernando Cássio do 
Prado Silva, João Paulo Jordão Pontes

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia

INTRODUÇÃO: A craniotomia no paciente acordado (CPA) surgiu 
para o tratamento cirúrgico da epilepsia focal. Atualmente, tem sido 
adotada na ressecção de tumores do córtex eloquente, permitindo 
a verificação intraoperatória das funções da linguagem, motora e 
sensorial. O emprego dessa técnica se revela como excelente opção 
para monitorizar possíveis lesões no intraoperatório. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo feminino, 57 anos, ASA P3, portadora de 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito tipo 2 insulinode-
pendente e dislipidemia. Relata episódios de crises convulsivas, 
disartria e hemiparesia facial direita há dois meses e identificada em 
ressonância nuclear magnética lesão expansiva na área de Broca por 
provável glioblastoma multiforme. Na consulta pré-anestésica, foi 
esclarecida sobre a realização do scalp block associado à CPA. À admis-
são no centro cirúrgico, iniciou-se monitorização por cardioscópio, 
pletismografia, pressão arterial invasiva e débito urinário. Foram 
instituídas profilaxias com cefazolina, ondansetrona, dexametasona 
e ácido tranexâmico. Para o ato anestésico, optou-se pela sedação 
consciente com infusão contínua de dexmedetomidina (0,5 mcg/
kg/h), seguida por scalp block bilateral com ropivacaína a 0,5%. Para 
craniotomia, iniciou-se propofol (1 mcg/kg/min) e remifentanila (2 
ng/kg/min), ainda preservando o estado vígil da paciente. Durante 
a ressecção cirúrgica, a paciente não teve queixas e apresentou 
boa resposta a comandos: realizou leitura, movimentação ativa e 
interlocução coerente com a equipe. O procedimento teve dura-
ção de 120 minutos, a paciente manteve-se hemodinamicamente 
estável, em ventilação espontânea sob cateter nasal 2 L O2/min 
consciente, orientada, sem dor ou outras queixas. Foi realizada 
ressonância nuclear magnética de controle e, posteriormente, 
admissão na unidade de terapia intensiva. Na avaliação pós-ope-
ratória, não apresentou queixas ou novos déficits neurológicos, 
tendo alta hospitalar no segundo dia após cirurgia. DISCUSSÃO:  
A CPA tem sido realizada cada vez mais rotineiramente. Nos últimos 
anos, houve um aumento do interesse pela dexmedetomidina, 
que proporciona ansiólise, analgesia e sedação sem depressão 
respiratória. No caso, optou-se por abordagem que manteve a 
paciente acordada durante todo o ato cirúrgico (awake throughout), 
fazendo uso de propofol e remifentanila em baixas doses apenas 
para assegurar analgesia no momento de maior estímulo. Essa 
escolha permite a manutenção da ventilação espontânea, além 
de prevenir repercussões hemodinâmicas importantes e despertar 
prolongado, como nas técnicas asleep-awake e asleep-awake-asleep. 
No intuito de reduzir complicações e buscar recuperação precoce 
do paciente, a dexmedetomidina, como droga primária nas CPAs, 
tem se demonstrado uma alternativa eficaz e segura aos modelos 
convencionais. 
Referência 
Burnand C,Sebastian J Anaesthesia for awake craniotomy. Cont Educ Anaesth Crit 
Care   Pain. 2014;14(1):6-11.

PERIOPERATÓRIO

121 – Manejo perioperatório de paciente  
com suspeita de hipertermia maligna
Autores: *Patricia Fiorani Pennabel, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Lara 
Santos Costa, Fabiana Di Pietro Magri, Paula Fiorani Pennabel, Priscila 
Pechim de Andrade

Instituição: Hospital PUC Campinas

INTRODUÇÃO: A hipertermia maligna (HM) é uma desordem fár-
macogenética manifestada por hipermetabolismo induzida por 
anestésicos inalatórios e relaxantes musculares despolarizantes, 
causando acúmulo de cálcio e contração do músculo esquelético. 
A doença pode ser deflagrada em qualquer momento da anestesia 
e em até 1 hora após a descontinuação dos anestésicos inalató-
rios. Os primeiros sinais são hipercarbia, taquicardia, espasmo de 
masseter e parada cardiorrespiratória. As manifestações clínicas 
são suficientes para suspeita e o diagnóstico é confirmado por 
testes genéticos e de halotano-cafeína. RELATO DE CASO: Mulher, 
39 anos, ASA I, em programação de craniotomia por meningioma. 
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Realizada anestesia geral venosa total (AGVT) com sufentanila, pro-
pofol e rocurônio. Durante o procedimento, a paciente apresentou 
taquicardia, hipertensão e hipertermia. Ao fim, foi encaminhada à 
UTI, evoluindo com rebaixamento cognitivo e aumento da pres-
são intracraniana. Optou-se por craniotomia descompressiva de 
urgência sob AGVT, mantendo taquicardia. Na UTI, necessitou de 
drogas vasoativas, devido à sepse pulmonar e amilasemia. Após 
melhora, foi indicada cranioplastia. Realizada anestesia geral ba-
lanceada com sevoflurano e, após indução, apresentou taquicardia, 
sudorese intensa, edema cerebral e hipercarbia. Convertido para 
AGVT sem melhora, optando-se pela suspensão da cirurgia. Devido 
à suspeita de HM, foi encaminhada para avaliação genética que 
mostrou grande possibilidade de diagnóstico. Nova cranioplastia foi 
indicada, antes da confirmação diagnóstica, devido à possibilidade 
de reabsorção da calota craniana alocada em abdome. Pelo alto 
risco de HM, medidas de prevenção e tratamento foram tomadas, 
inclusive disponibilidade de dantroleno. Cirurgia realizada sob 
AGVT, com monitorização de EtCO2, pH, eletrólitos, temperatura, 
débito urinário, CPK e coagulograma. Paciente encaminhada à UTI 
acordada e estável. DISCUSSÃO: HM normalmente se manifesta em 
pacientes desconhecidamente suscetíveis, por isso a dificuldade 
de reconhecer os sintomas inicialmente. Os fatores determinantes 
para um bom prognóstico, que têm levado à diminuição importante 
de óbitos, incluem o intervalo de tempo entre início dos sintomas 
até a administração correta do tratamento, além da suspensão dos 
fatores desencadeantes. 
Referências
Rosenberg H, Pollock N, Schliemann A, Bulger T, Sitwell K.

Malignant hyperthermia: a review. Orphanet J Rare Dis. 2015;10:93.

QUALIDADE E SEGURANÇA  
EM ANESTESIA

298 – Efeito da metoclopramida, da 
ondansetrona ou do placebo na qualidade  
da recuperação (QoR-40) após administração 
de morfina intratecal em pacientes 
submetidos à correção cirúrgica de fraturas 
em membros inferiores: ensaio clínico, 
controlado e randomizado
Autores:  Ana Caroline Charneca Castro, Thays Donaire Cônsolo, Gustavo 
Estevam, Cristiane Ferreira da Silva, *Maria Laura Viliotti Soranz, Eduardo 
Toshiyuki Moro

Instituição: PUC-SP 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A administração da morfina por via 
intratecal é reconhecida como uma das melhores formas de pre-
venir a ocorrência de dor pós-operatória em pacientes submetidos 
à cirurgia ortopédica nos membros inferiores. Entretanto, para 
muitos indivíduos, os benefícios observados são acompanhados 
de efeitos indesejáveis, como náuseas e vômitos, prurido e reten-
ção urinária. Este estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência 
dos efeitos colaterais e a qualidade da recuperação (Questionário 
QoR-40) dos pacientes submetidos à administração de morfina 
intratecal para a realização de correção cirúrgica de fraturas nos 
membros inferiores, e que receberam, de forma profilática, ondan-
setrona, metoclopramida ou placebo. MÉTODO: Foram incluídos 
pacientes submetidos à cirurgia para correção de fraturas nos 
membros inferiores, estado físico I e II com idade entre 18 e 60 
anos. Os pacientes foram aleatoriamente alocados em três grupos: 

Grupo D – metoclopramida 10 mg; Grupo O – ondansetrona 4 mg; 
e Grupo P – água destilada. Todos os pacientes foram submetidos 
à raquianestesia com utilização de bupivacaína 0,5% hiperbárica 
associada à morfina (0,1 mg) e sedação com midazolam por via 
intravenosa em doses tituladas até a obtenção de sedação grau 
3-4 segundo a escala de Ramsay. Durante a permanência na SRPA 
e na enfermaria, foram registrados dados referentes à presença 
de dor, NVPO, prurido, síndrome extrapiramidal (SEP) e outras 
complicações. Após a alta da SRPA, todos os pacientes receberam, 
por via intravenosa, cetoprofeno, dipirona e resgate com tramadol.  
O questionário QoR-40 foi aplicado no dia seguinte na enfermaria. 
RESULTADO: Foram avaliados 75 pacientes. Destes, 25 foram exclu-
ídos (9 do grupo O, 9 do grupo P e 6 do grupo D). Os grupos foram 
considerados homogêneos no que diz respeito à idade, ao sexo e 
ao estado físico. O tempo de permanência na SRPA foi semelhante 
entre os grupos. Não houve diferença na qualidade da recuperação 
segundo pontuação no QoR-40, assim como na incidência de NVPO, 
retenção urinária e prurido. Foram observados 2 casos sugestivos 
de SEP em pacientes que receberam metoclopramida e 1 caso no 
grupo-placebo, mas sem diferença significativa entre os grupos.  
A intensidade da dor na enfermaria foi menor entre pacientes que 
receberam metoclopramida em comparação aos que receberam 
ondansetrona. CONCLUSÃO: Não houve diferença na qualidade 
da recuperação entre os pacientes que receberam ondansetrona, 
metoclopramida ou placebo. A incidência de NVPO foi semelhante 
entre os grupos. A intensidade da dor foi menor nos pacientes que 
receberam metoclopramida em comparação aos que receberam 
ondansetrona.
Referências
Mishriky BM, Habib AS. Metoclopramide for nausea and vomiting prophylaxis during 
and after Caesarean delivery: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth. 
2012;108(3):374–83. 

Myles PS, Weitkamp B, Jones K, Melick J, Hensen S. Validity and reliability of a pos-
toperative quality of recovery score: the QoR-40. Br J Anaesth. 2000;84(1):11–5.

331 – Importância da avaliação pré-anestésica 
como guia para uma anestesia segura
Autores: *Lissandra Carvalho Leite Raposo, Diego Carlo Pereira Fernandes 
dos Anjos, Maria das Graças Dantas Lima

Instituição: CET João Pessoa

INTRODUÇÃO: A avaliação pré-anestésica (APA) é um momento 
ímpar, em que o anestesiologista estabelece vínculo de confiança 
com seu paciente, examinando-o e planejando seu cuidado para 
antes, durante e após o ato cirúrgico.1 A anamnese e o exame 
físico são etapas cruciais da APA e ajudam toda a equipe cirúrgica 
a avaliar o risco cardíaco e potenciais complicações respiratórias  
e/ou infecciosas.2 Atualmente, muitos hospitais no Brasil ainda não 
implementaram a APA na rotina pré-operatória. RELATO DE CASO: 
Paciente M.D.P.A., mulher, 52 anos, submetida a procedimento de 
microneurocirurgia para ressecção de tumor cerebelar. Durante a 
APA, a paciente referiu HAS e diagnóstico prévio de síndrome de 
Arnold-Chiari; tem passado cirúrgico de cesariana, histerectomia 
subtotal e abdominoplastia; negou submissão prévia à anestesia 
geral. Ao exame físico, constatou-se IMC 34,31 kg/m2, pescoço curto 
e Mallampati III, e foi detectada pequena lesão cicatricial na pele 
em região próxima à fúrcula. Quando questionada sobre a lesão, 
relatou que, ao nascer, evoluiu com hipóxia neonatal, sendo neces-
sária intubação orotraqueal para restabelecimento da mecânica 
respiratória. Por intubação prolongada, foi eletivamente submetida 
à traqueostomia, permanecendo com cânula de traqueóstomo 
até os 9 anos de idade. Diante dessas informações, a equipe de 
anestesia tomou condutas de preparo para uma possível anestesia 
geral com via aérea difícil. Entre essas condutas, estão presença 
em sala cirúrgica de mais de um profissional anestesiologista; 
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laringoscópio com lâmina articulada de McCoy de forma a me-
lhorar a exposição da laringe; fibrobroncoscópio, caso houvesse 
dificuldade de ventilação e/ou intubação orotraqueal; presença de 
cirurgião de cabeça e pescoço em centro cirúrgico, caso houvesse 
necessidade de intervenção cirúrgica (traqueostomia de urgência); 
consentimento livre e esclarecido da paciente e dos familiares, auto-
rizando traqueostomia de urgência se fosse necessário. DISCUSSÃO:  
A traqueostomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos 
do mundo. Suas principais indicações são: intubação orotraqueal 
prolongada, obstrução de via aérea superior por malformações cra-
niofaciais e hipoventilação associada a doenças neurológicas. Todo 
paciente traqueostomizado anteriormente e que será submetido 
a um novo procedimento anestésico-cirúrgico precisa de preparo 
individualizado. A assistência anestésica deve ser antecipada por 
meio de uma adequada anamnese e exame físico realizados durante 
a avaliação pré-anestésica. Profissionais e/ou serviços hospitalares 
que não realizam adequadamente essa avaliação correm o risco 
de serem surpreendidos por condições adversas, colocando em 
risco a vida do paciente.
Referências
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393 – Técnica de anestesia geral e percepção 
de qualidade de recuperação pós-operatória 
em mulheres submetidas à colecistectomia: 
ensaio clínico randomizado
Autores: *Néri Edú Urnau Neto, Daniel de Carli, José Fernando Amaral 
Meletti, Gabriel Martinez, André Luís Corrêa Kim, Rodrigo Paupério Soares 
de Camargo

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A anestesia geral é a técnica anesté-
sica de eleição para cirurgias de colecistectomias laparoscópicas. 
As duas modalidades mais utilizadas são anestesia venosa total 
(AVT) e anestesia geral balanceada (AGB). O questionário QoR-40 
(Quality of Recovery-40) é um instrumento que avalia a qualidade 
de recuperação pós-operatória sob a perspectiva do paciente, e é 
composto por 5 domínios que somam 40 perguntas em relação a: 
conforto físico, independência física, estado emocional, suporte 
psicológico e dor. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade 
de recuperação pós-operatória em mulheres submetidas às duas 
técnicas anestésicas mais comumente empregadas em cirurgias 
de colecistectomias laparoscópicas eletivas. Este estudo também 
analisou a influência de dor, náuseas e vômitos pós-operatórios 
(NVPO) e hipotermia na qualidade da recuperação pós-operatória 
percebida pelas pacientes. MÉTODO: Neste ensaio clínico rando-
mizado, duplo-cego e aprovado pelo comitê de ética médica em 
pesquisa, 121 pacientes foram randomizadas em dois grupos de 
acordo com a técnica anestésica empregada. Sessenta pacientes 
do grupo AVT receberam infusão-alvo controlada de propofol e 
remifentanila para indução e manutenção da anestesia; 61 pacien-
tes do grupo AGB receberam bólus de propofol e infusão–alvo 
controlada de remifentanila para indução, e sevoflurano associado 
à remifentanila para manutenção. Bloqueio neuromuscular, moni-
torização hemodinâmica, parâmetros ventilatórios, medicamentos 
adjuvantes e critérios de extubação foram padronizados em ambos 
os grupos. Ao fim do procedimento, as pacientes eram encami-
nhadas à sala de recuperação pós-anestésica e avaliadas quanto 
à hipotermia, à dor e a NVPO. O questionário QoR-40 foi aplicado 
24 horas após o despertar da anestesia. RESULTADO: Não houve 
diferença significativa entre os dois grupos quanto à qualidade 

de recuperação pós-operatória percebida pelas pacientes por 
meio do escore total do questionário QoR-40 (p = 0,577), nem em 
nenhum de seus domínios. Observou-se que tanto as pacientes 
que tiveram dor moderada a intensa na SRPA (p = 0,007) ou nas 
primeiras 24 horas (p = 0,009) quanto as que tiveram NVPO nas 
primeiras 24 horas (p < 0,001) tiveram pior percepção da qualida-
de da recuperação pós-operatória, avaliada pelo escore total do 
QoR-40. Pacientes que apresentaram NVPO na SRPA (p = 0,281) 
ou aquelas que tiveram hipotermia após o despertar da anestesia 
(p = 0,159) não tiveram escore do QoR-40 significativamente me-
nor. CONCLUSÃO: Uma vez que fatores como dor e NVPO sejam 
prevenidos e tratados adequadamente, a escolha da técnica de 
anestesia geral não influenciou a percepção da qualidade da 
recuperação pós-operatória em mulheres submetidas a colecis-
tectomias laparoscópicas eletivas.
Referência
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408 – Manejo anestésico para prevenção  
da crise de hipertermia maligna
Autores: *Helouise Gabriele Razera, Andrea Luiz Kraemer, Elisa Bohnert

Instituição: Hospital Ministro Costa Cavalcanti

INTRODUÇÃO: A hipertermia maligna (HM) é uma doença heredi-
tária e latente caracterizada por uma resposta hipermetabólica. 
Ocorre em pacientes suscetíveis expostos aos seguintes fatores 
desencadeantes: anestésicos voláteis e succinilcolina. Possuiu 
uma expressão clínica variável, sendo que as crises cursam ge-
ralmente com aumento do consumo de oxigênio e produção 
de gás carbônico (CO2), acidemia, hipertermia, hipercalemia, 
rabdomiólise e mioglobinúria. As manifestações clínicas são 
decorrentes de hiperatividade contrátil e morte celular. RELA-
TO DE CASO: Paciente L.D.C.A., mulher, 60 anos, 50 kg, história 
prévia de mastectomia por câncer de mama, foi admitida no 
serviço para realização de cirurgia eletiva, plástica mamária. 
Possuía história familiar de um caso fulminante de hipertermia 
maligna em primo de primeiro grau, com investigação familiar 
positiva. Considerando a paciente como suspeita de susceti-
bilidade à HM, foi iniciado o protocolo de prevenção na noite 
anterior ao procedimento. Foi realizada a descontaminação do 
circuito de ventilação para retirada de resíduos de anestésicos 
voláteis: estes foram retirados da sala. As conexões, o balão e a 
cal sodada foram trocados, e iniciou-se ventilação com oxigênio 
100% em alto fluxo por 20 minutos. No dia seguinte, optou-se 
por anestesia venosa total para realização do procedimento.  
A monitorização hemodinâmica foi realizada com medidas não 
invasivas da pressão arterial a cada 5 minutos e cardioscopia.  
A saturação de oxigênio foi monitorizada por meio do oxímetro 
de pulso. A fração expirada de CO2 foi medida pela capnografia. 
Um termômetro em nasofaringe mediu a temperatura central, 
e o nível de consciência foi avaliado por meio do BIS. A cirurgia 
durou por volta de 3 horas, com variações da capnia entre 31 e 36 
mmHg, pressão arterial sistêmica entre 140 e 90 mmHg, pressão 
diastólica entre 85 e 45 mmHg, frequência cardíaca entre 60 e  
80 bpm, saturação de oxigênio entre 97 e 100%, e temperatura en-
tre 36,5 e 35,6 °C . Ao término da cirurgia, a paciente foi extubada 
e encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica, onde 
permaneceu monitorizada. Após algumas horas, foi encaminhada 
à enfermaria, evoluindo sem complicações.
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448 – Survey: avaliação do conhecimento 
dos anestesiologistas brasileiros sobre a 
resolução do CFM nº 2.174/2017
Autores: *Camila Cerqueira Wanderley, Bruno Bispo de Mélo, Jane Au-
xiliadora Amorim, Raphaella Amanda M. L. Fernandes, Otávio Damázio 
Filho, Silvana Pereira Amorim

Instituição: CET HR/HGV/HUOC

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A prática anestésica é regulamentada 
pela Resolução nº 2.174/2017 do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), publicada em 27 de fevereiro de 2018. Essa atualização 
adequou as regras necessárias à prática anestésica. O objetivo 
deste estudo foi avaliar o conhecimento dos anestesiologistas 
brasileiros a respeito dessa nova Resolução. MÉTODO: Foram 
enviados e-mails a 10.948 anestesiologistas associados à Socie-
dade Brasileira de Anestesiologia (SBA), contendo um link para 
acesso a um questionário com 18 perguntas: 5 relacionadas ao 
perfil dos participantes, 1 sobre a leitura da Resolução e 12 sobre 
segurança e monitorização preconizada. A análise inferencial 
comparou as respostas com as variáveis: Leitura da Resolução; 
Tempo de atuação profissional; e Atividade ligada ao ensino. Foi 
considerado estatisticamente significativo o valor de p < 0,05. 
RESULTADO: Responderam, ao questionário, 480 anestesiolo-
gistas. Destes, 403 preencheram os critérios de inclusão: 246 
(61%) homens; 187 (46%) na faixa etária entre 40 e 59 anos; 381 
(94,5%) membros ativos; 185 (46%) com tempo de atuação > 15 
anos; e 231 (57%) que exercem atividade ligada ao ensino. 229 
(57%) não leram a Resolução, e, das 12 questões, apenas 4 (1%) 
acertaram todas elas. A média de acerto foi 7,66 ± 1,48. A pergunta 
“É incumbência do anestesiologista certificar-se da existência 
das condições mínimas de segurança antes da realização do 
ato anestésico?” teve a maior taxa de acerto (99,7%), enquanto 
 “A alta da SRPA é de responsabilidade exclusiva do médico anes-
tesiologista?” teve a maior taxa de erro (80%). O grupo que não leu 
a Resolução apresentou maior quantidade de respostas erradas, 
quando questionado se é de responsabilidade do anestesiologista 
assegurar as condições mínimas para realização de procedimentos 
anestésicos com segurança (p = 0,008). Anestesiologistas que 
atuam na área do ensino tiveram mais acertos na pergunta acerca 
das informações de monitorização invasiva na ficha de anestesia  
(p < 0,001); porém, erraram mais na pergunta sobre a obrigatorie-
dade da determinação da temperatura (p = 0,017). Profissionais 
com atuação > 15 anos acertaram mais quando questionados 
sobre a obrigatoriedade de materiais necessários em situações de 
via aérea difícil (p < 0,001); entretanto, apresentaram maior índice 
de erro ao afirmar que não era recomendada, às instituições de 
saúde, a implementação do sistema de checagem em situações 
de risco (p = 0,042). CONCLUSÃO: Os resultados apontam que, 
embora a maioria da amostra (57%) tenha afirmado a não leitura 
da Resolução, a média de acerto das questões foi de 64%, ou seja, 
um conhecimento razoável a respeito do preconizado. As maiores 
taxas de erro encontraram-se nas atualizações relacionadas à alta 
da SRPA, às recomendações e à obrigatoriedade de novos itens de 
monitorização e da responsabilidade técnica sobre as condições 
mínimas de segurança para o ato anestésico.
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449 – Avaliação dos níveis de pressão sonora 
em um centro cirúrgico de hospital público
Autores: *Isadora Melo Diniz Cavalcanti, Jônatas Abimael dos Santos 
Oliveira, Jane Auxiliadora Amorim, Raphaella Amanda M. L. Fernandes, 
Celina Aurea Malta Ramalho, Otávio Damázio Filho

Instituição: CET HR/HGV/HUOC

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Atividades que exigem alto grau de 
processamento e concentração de informações são particularmente 
suscetíveis aos efeitos adversos do ruído. Sons acima de 70 deci-
béis (dB) são uma das causas de distrações e potenciais incidentes 
críticos no perioperatório. Devido ao risco potencial que o ruído 
representa para pacientes e equipes de saúde nos hospitais, a sua 
mensuração e suas causas foram avaliadas neste estudo. MÉTODO: 
O estudo foi realizado durante 30 procedimentos cirúrgicos em 
pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas e urológicas. Os níveis 
de pressão sonora (NPS) foram coletados em quatro momentos 
distintos: na chegada do paciente na sala de operação (fase I), após 
realização da anestesia (fase II), na manutenção (fase III) e ao fim 
do procedimento (fase IV). As medidas de NPS foram coletadas a 
cada 30 segundos no período de 5 minutos iniciais de cada fase, 
utilizando o aplicativo SoundMeter®. Também foram registrados 
o número de pessoas que transitavam na sala no tempo zero de 
cada fase, a frequência de ruídos isolados acima de 70 dB, e fatores 
causadores destes. O dispositivo de medição foi posicionado sobre 
o aparelho de anestesia, a cerca de 30 cm do anestesiologista. Na 
sala de cirurgia, apenas os pesquisadores tinham conhecimento 
sobre o estudo no momento da coleta dos dados. Ao término da 
coleta, as equipes foram informadas sobre a pesquisa, e foi solici-
tada autorização para divulgação dos resultados. Foi considerado 
estaticamente significativo o valor de p < 0,05. RESULTADO: Nas 30 
cirurgias avaliadas, igualmente divididas em dois grupos (ortopedia 
e urologia), em todas as fases, a média de NPS foi 44,6% superior 
ao recomendado (45 dB), o que equivale, de acordo com o teste 
de comparação, a 20,41 dB acima dessa recomendação, sendo este 
valor estatisticamente significativo (IC 95% = 18,97-21,19; t = 37, 
15; p < 0,001). O grupo Ortopedia apresentou maior número de 
registros isolados acima de 70 dB comparado ao grupo Urologia, 
sendo a maior causa de ocorrência as conversas, seguido do som 
de arrastar móveis e alarmes. Com relação às fases, a fase que 
apresentou maior ocorrência de picos acima de 70 dB foi a Fase 3, 
seguida da Fase 2. Porém, não houve diferença estatística em rela-
ção ao valor da média dos NPS entre as fases de cada grupo, assim 
como entre as especialidades. Não foram observadas correlações 
estatisticamente significativas entre a quantidade de pessoas na 
sala e o NPS (rho = 0,273; p = 0,14). CONCLUSÃO: Os níveis de ruído 
nas salas de operação estão consistentemente acima dos limites 
estabelecidos pelas agências reguladoras federais. Esses níveis de 
ruído têm sido associados a consequências adversas na saúde e no 
desempenho do pessoal e na segurança do paciente, sendo muitos 
destes evitáveis. Algumas medidas corretivas podem ser tomadas 
objetivando diminuir esses altos níveis de ruídos encontrados.
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564 – Sobredosagem do corante azul patente 
V após injeção para pesquisa de linfonodo-
sentinela em adenocarcinoma de endométrio
Autores: Sicilia Pacheco e Silva, Bruno Rios Vilaça, *Makslane Max Ary T. 
de Lima C. N. Sisenando

Instituição: Hospital Federal do Andaraí
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A utilização de corantes para a identificação de linfonodos-sen-
tinelas em oncologia tem crescido nos últimos anos. Entre eles, 
um dos mais utilizados no Brasil é o azul patente V, pertencente à 
família do triarilmetano. No entanto, vêm sendo descritas reações 
de hipersensibilidade e/ou reações adversas ao uso do compos-
to. Os autores apresentam um caso de reação adversa causado 
pela superdosagem do corante azul patente em uma paciente 
submetida à histerectomia total abdominal com anexectomia 
devido a adenocarcinoma de endométrio com auxílio da técnica 
de injeção via colo cervical uterino para marcação de linfonodos 
pélvicos. Após 15 minutos da injeção do corante, a paciente apre-
sentou hipotensão (70/50 mmHg) sem taquicardia, evoluindo para 
dessaturação (Spo2 87%) associada à coloração azulada da pele 
e da mucosa, com evolução centrífuga para tórax e abdome. Foi 
tratada com reposição volêmica e aumento do volume ofertado 
de O2 com melhora parcial dos sintomas, mantendo alterações da 
coloração cutânea. Optou-se por manter a paciente em acompa-
nhamento clínico na sala de recuperação pós-anestésica, sendo 
solicitados exames laboratoriais. Após centrifugação do sangue no 
laboratório, o plasma encontrava-se com coloração esverdeada e 
um resultado interrogado de anemia grave (Hb 5 mg/dL, Ht 15%). 
A paciente foi mantida em observação com hidratação venosa, 
sem transfusão sanguínea, visto que não apresentou sinais e 
sintomas de anemia e nem sangramento peri e pós-operatório 
que justificassem esse resultado. Após 12 horas, foi coletada nova 
amostra, que identificou valores similares ao pré-operatório (Hb 
11 mg/dL; Ht 33%). Nesta ocasião, a paciente recebeu alta da RPA 
sem alterações cutâneas. Os efeitos causados pela administração 
do corante azul patente V podem variar desde reações de hiper-
sensibilidade apresentando incidência média de 1,8%, algumas 
delas graves, necessitando de fármacos vasoativos. Além disso, 
podem provocar interferência na leitura do oxímetro de pulso, 
causando queda aparente da saturação de oxigênio, sem, no 
entanto, gerar repercussões hemodinâmicas e laboratoriais ao 
paciente. Embora o azul patente por via cervical tenha predileção 
pelos canais linfáticos, a absorção sistêmica pelos paramétrios 
pode ocorrer e gerar paraefeitos ou reações de hipersensibilida-
de importante. A dose preconizada segura do azul patente é de  
4 mL; neste caso específico, foram utilizados, inadvertidamente, 
8 mL na submucosa do colo do útero. Concluímos que a anemia 
identificada no sangue da paciente foi erro de leitura da máquina 
do laboratório, por conta do excesso de corante azul patente. Este 
caso nos mostra que os anestesiologistas devem estar atentos 
quanto à técnica cirúrgica realizada, para que seja possível fazer 
um diagnóstico precoce e efetuar tratamento.
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566 – Avaliação de expressão de genes 
relacionados à inflamação e reparo  
de danos oxidativos no material genético  
de anestesiologistas
Autores: *Niliane Mayrink Stopa Sotero, Kátina Meneghetti de Souza, 
Mariane Aparecida Pereira Silva, Leandro Gobbo Braz, Mariana Gobbo Braz

Instituição: CET/SBA do Departamento de Anestesiologia da Faculdade 
de Medicina de Botucatu – UNESP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A literatura é controversa em rela-
ção aos possíveis efeitos tóxicos da exposição ocupacional aos 
resíduos de gases anestésicos.1,2 Acredita-se que os anestésicos 
inalatórios possam levar a alterações no balanço entre produção 
de espécies reativas de oxigênio e capacidade antioxidante, 

quadro conhecido como estresse oxidativo. Sabe-se que estresse 
oxidativo e inflamação são processos relacionados. Contudo, ainda 
não se investigou possíveis alterações em nível molecular, como 
a expressão de genes-chave relacionados à inflamação e reparo 
de danos no DNA em profissionais expostos ocupacionalmente 
aos anestésicos. Portanto, o presente estudo avaliou a expressão 
de cinco genes, envolvidos nas vias de inflamação e reparo de 
danos oxidativos no material genético, em anestesiologistas. MÉ-
TODO: Esse estudo transversal foi realizado em hospital público, 
após aprovação do comitê de ética em pesquisa, em 60 médicos, 
alocados em dois grupos: 30 anestesiologistas (expostos aos 
resíduos de isoflurano, sevoflurano, desflurano e óxido nitroso; 
grupo exposto) e 30 médicos não expostos ocupacionalmente 
(grupo-controle). Todos os participantes responderam a um 
questionário e assinaram o TCLE. Coletas de amostras de sangue 
venoso foram realizadas concomitantemente nos dois grupos 
para avaliação da expressão de três genes envolvidos no pro-
cesso inflamatório (IL-6, IL-8 e IL-17) e dois genes envolvidos no 
reparo de danos oxidativos no material genético (hOGG1 e XRCC1) 
pela técnica de quantitative polymerase chain reaction (qPCR) em 
tempo real. RESULTADO: Ambos os grupos foram homogêneos 
em relação às características (idade, sexo e IMC; p > 0,05). Não se 
detectou alteração da expressão dos genes IL-6 (p = 0,06), IL-17  
(p = 0,6), hOGG1 (p = 0,2) e XRCC1 (p = 0,9) ao comparar os grupos 
avaliados. Contudo, houve aumento de IL-8 no grupo exposto (p 
= 0,04) em relação ao controle. CONCLUSÃO: A exposição ocupa-
cional às concentrações residuais dos anestésicos mais utilizados 
não mostrou alteração na expressão de genes responsáveis por 
reparos de danos oxidativos no DNA nem de alguns envolvidos 
na resposta inflamatória, porém induziu a expressão do gene 
pró-inflamatório IL-8, o qual está envolvido na inflamação do 
trato respiratório. Assim, sugere-se que IL-8 seja um possível 
biomarcador relacionado à exposição ocupacional aos anesté-
sicos inalatórios. Contudo, mais estudos são necessários para 
confirmar nossos achados.
Referências
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653 – Checklist na anestesiologia: 
identificação de propriedades para  
a segurança do paciente
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Instituição: CET SBA PB 

INTRODUÇÃO: A segurança do paciente é essencial na qualidade 
do cuidado em saúde desenvolvendo uma cultura da segurança 
sólida por entre os profissionais, caracterizada pelo compromisso 
em reconhecer, discutir e aprender com os erros, identificando as 
ameaças e incorporação de sistema de notificação dos eventos 
adversos (EAs). O erro deve ser encarado como uma oportuni-
dade de melhorar o sistema, e não visando culpa e/ou fracasso 
pessoal do profissional. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento dos 
anestesiologistas da cidade de João Pessoa sobre segurança 
do paciente a partir do uso do checklist (ANVISA RDC Nº 36) na 
identificação das prioridades para a cirurgia segura. METODO-
LOGIA: Estudo exploratório, descritivo e transversal com uma 
abordagem quantitativa com 75 profissionais anestesiologistas 
da Sociedade Paraibana de Anestesiologistas (SAEPB) da cidade 
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de João Pessoa que atuam nas instituições de Saúde JP/PB. A 
coleta dos dados ocorreu entre julho e dezembro de 2018, após 
aprovação do estudo pelo Comitê de Ética da Faculdade Nova 
Esperança. Para caracterizar a amostra, elaborou-se um ques-
tionário biodemográfico e autoaplicável com perguntas sobre 
gênero, tempo de formação em medicina, tempo de atuação 
como anestesiologistas e questões que permitiram avaliar o 
conhecimento sobre segurança do paciente, evento adverso, os 
protocolos de segurança do paciente da Anvisa e o checklist da 
OMS. RESULTADO E DISCUSSÃO: A predominância da amostra foi 
de indivíduos do sexo masculino (65,3%), com média de atuação 
como anestesiologista de 14 anos. No questionamento sobre a 
frequência com que se notifica a ocorrência de eventos adversos, 
percebe-se que a maioria dos profissionais (53,34%) sempre ou 
quase sempre notificam EAs, enquanto os que nunca ou raramente 
notificam são 46,66% dos profissionais entrevistados. Percebe-se 
que a segurança do paciente está cada vez mais presente e deve 
ser utilizada como fonte de ensino na mudança das práticas 
médicas. Com relação à frequência de uso do checklist e da lista 
de verificação da OMS observamos que 34,67% sempre utilizam, 
e 40,0% dos anestesiologistas o fazem quase sempre. Contudo, 
os que nunca ou raramente utilizam correspondem a 25,34% 
dos participantes. CONCLUSÃO: O uso da lista de verificação e 
do checklist mostrou uma redução significativa no número de 
complicações nos procedimentos cirúrgicos e na mortalidade. 
Contudo, deve-se estabelecer uma cultura da qualidade da in-
formação repassada por entre os médicos e demais profissionais 
da área da saúde.
Referências
Ferreira NCS, Ribeiro L, Mendonça ET, Amaro MOF. Checklist de cirurgia segura: co-
nhecimento e utilização do instrumento na perspectiva dos técnicos de enfermagem. 
Revi Enferm Centro Oeste Mineiro. 2019;9:e 2608. 

Mendes W, Pavão ALB, Martins M, Moura MLO, Travassos C. Características de 
eventos adversos evitáveis em hospitais do Rio de Janeiro. Rev Assoc Méd Bras. 
2013;59(5):421-8.

698 – A importância do anestesiologista na 
sala de recuperação pós-anestésica do ponto 
de vista da enfermagem
Autores: Izabelle Schmitt Pereira Mignoni, Mayara Arruda Silva, Rafael 
José Nalio Grossi, Felipe Pinn de Castro, Arthur Vitor Rosenti Segurado, 
*Clara Beatriz Furtado Soares

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O procedimento anestésico-cirúrgico 
pode ser acompanhado de algumas complicações. As mais co-
muns são náuseas, vômitos, dor, hipóxia, hipotermia, tremores e 
instabilidade cardiovascular. A maior parte dessas complicações 
ocorre no período do pós-operatório imediato. Os cuidados da 
sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) abrangem a transição 
da monitorização individualizada na sala cirúrgica para a monitori-
zação menos rígida na enfermaria. Para atender a esse período de 
mudança, a SRPA deve estar preparada para ressuscitar pacientes 
instáveis e também para proporcionar um ambiente tranquilo para 
a “recuperação” e o conforto de pacientes estáveis. Baseado nessas 
considerações, acreditamos ser necessário enfatizar a assistência 
do anestesiologista nesse cenário, pautada na detecção, atenção 
e prevenção das intercorrências que possam resultar do procedi-
mento anestésico-cirúrgico. Sendo assim, este estudo teve como 
objetivo aplicar um questionário à equipe de enfermagem sobre 
as possíveis melhorias na qualidade da assistência médica, com a 
presença fixa de anestesiologista na SRPA. MÉTODO: Trata-se de um 
estudo retrospectivo, transversal e descritivo, realizado por meio 
da aplicação de questionário likert de qualidade aos funcionários 
que trabalham na SRPA de um hospital privado terciário de São 

Paulo – SP, em julho de 2019. Foram excluídos os funcionários que 
não tiveram a vivência de trabalho antes e após a introdução de 
anestesiologista no setor. Foi aplicado termo de consentimento 
livre e esclarecido aos participantes. RESULTADO: 12 profissionais 
da SRPA responderam ao questionário, dos quais 66,7% (8) eram 
técnicos de enfermagem e 33,3% (4) eram enfermeiros. Desses 
12 participantes, 50% (6) conviviam com anestesiologista fixo 
no seu turno de trabalho; 41,7% (5) concordaram totalmente no 
que diz respeito à redução do tempo de permanência na SRPA 
com a presença de anestesiologista fixo; 75% (9) concordaram 
totalmente que o número de intercorrências foi reduzido; 66,7% 
(8) concordaram totalmente que a presença do anestesiologista 
melhorou o controle da dor, e 83,3% (10), que houve melhora no 
controle de náuseas e vômitos. 58,3% (7) sentiram-se mais seguros 
no exercício de sua função com a presença do anestesiologista; 
41,7% (5) consideraram nota 5 ao suporte anestésico dado aos 
pacientes antes da instituição de anestesiologista fixo, enquanto 
50% (6) atribuíram nota 10 a esse desempenho após introdução 
do especialista. CONCLUSÃO: Conclui-se que a presença fixa de 
anestesiologista na SRPA foi importante no contexto de segurança 
da equipe de assistência, além de contribuir para a redução de 
complicações pós-operatórias frequentes, como dor, náuseas e 
vômitos. 
Referência 
Nicholau TK. The postanesthesia care unit. In: Miller RD, editor. Miller’s anesthesia. 
8th ed. Philadelphia: Elsevier;2015. p. 2924-46.

751 – Análise das técnicas de acesso  
venoso central no serviço de anestesiologia 
de hospital universitário
Autores: *Victor Amoedo Cheng, Guilherme da Rocha Lee, Humberto Luiz 
Dias de Mello, Glauber Gouvêa

Instituição: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O acesso venoso central é um proce-
dimento corriqueiro dentro da prática anestésica, tendo diversas 
indicações. Esse procedimento, no entanto, não é isento de falhas 
ou complicações. A disseminação do uso da US durante a pun-
ção surgiu para facilitar a sua realização, minimizando os riscos e 
consagrando-se dentro da boa prática médica. Este trabalho tem 
como objetivo analisar os acessos venosos centrais realizados no 
serviço de anestesiologia do HUCFF do ponto de vista técnico e suas 
complicações. MÉTODO: Estudo observacional piloto em pacientes 
submetidos a acessos venosos centrais, realizados pelo serviço de 
anestesiologia do HUCFF entre abril de 2018 e março de 2019. Os 
dados analisados foram: responsável pela punção, sítio de punção, 
uso de US – em plano ou fora de plano –, número de tentativas, 
complicações imediatas, controle imediato pós-punção com uso 
de US e motivo do não uso da US, quando aplicável. RESULTADO: 
Foram realizadas 157 punções: 56,7% por ME3, 30,6% por ME2 e 
12,2% por ME1. O sítio mais utilizado foi a VJID (82,8%), VJIE (9,6%) 
e VSCD/VSCE (7,6%). Em 80,9% das punções, utilizou-se a US, sendo 
55,1% pela técnica fora de plano e 44,9% em plano. Em 6,4% dos 
casos, não foi usada a US. Em 89,2% dos casos, não foi observada 
nenhuma complicação imediata. As complicações vistas foram 
punção arterial acidental, taquicardia ventricular não sustentada, 
não progressão do guia e dano ao guia. Em 55,4% dos casos, não 
foram realizados controles imediatos pós-punção com US. CON-
CLUSÃO: A obtenção de acessos venosos centrais é uma realidade 
na prática anestésica. A utilização da US durante a punção deve ser 
encarada como prática-padrão para a realização do procedimento, 
minimizando os riscos para o paciente. No serviço de anestesiologia 
do HUCFF, nota-se nítida preferência pela VJID como sítio de punção. 
O procedimento é realizado, em sua maioria, por ME3, com auxílio 
da US pela técnica fora de plano, sendo executado em primeira 
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tentativa na maior parte dos casos. Em 17 punções, foram obser-
vadas complicações, prontamente detectadas, sem grandes danos 
para os pacientes. Na maioria dos procedimentos, não foi realizado 
controle imediato pós-punção, mesmo com disponibilidade da 
US. Rotinas devem ser implementadas para melhorar o sucesso e 
reduzir as complicações inerentes ao procedimento.
Referência
Saugel B, Scheeren TWL, Teboul JL. Ultrasound-guided central venous catheter 
placement: a structured review and recommendations for clinical practice. Crit 
Care. 2017;21(1):225. 

798 – Administração errônea  
de medicação em anestesiologia: perfil  
dos anestesiologistas atuantes na região  
do grande ABC
Autores: Marcelo de Araujo Pistarino, Marcos Guedes Miranda Junior, 
Ana Raquel Araruna Soares, *Roberto Assunção Botelho de Olim, André 
Augusto de Araújo, Lenilson Moreira Filho

Instituição: CET Complexo Hospitalar São Bernardo do Campo

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A administração errada de medicação 
está entre os eventos adversos mais frequentes em pacientes 
hospitalizados, levando a graves consequências. É uma importante 
causa de morbidade e mortalidade, sendo responsável por 7 mil 
mortes todos os anos nos Estados Unidos.1-2 Este estudo visa co-
nhecer a prevalência dos erros de administração de medicamentos 
durante o ato anestésico entre os profissionais que atuam na 
região do grande ABC. MÉTODO: Foi aplicado, aos anestesiologis-
tas (staffs e residentes), um questionário com perguntas diretas 
e de múltipla escolha. O questionário foi enviado por correio 
eletrônico, juntamente com um texto explicativo sobre o caráter 
da pesquisa e a relevância do tema e um TCLE para utilização dos 
dados. RESULTADO: Dos 30 entrevistados, 20 são residentes e 10 
estafes, sendo que 80% cometeram erro de medicação, perfa-
zendo 62 erros (2,06% erros/entrevistado). O erro mais comum 
foi substituição, seguido por erro de dose e omissão. Quanto às 
circunstâncias dos erros, ocorreram na indução (41,7%), na manu-
tenção (37,5%), sem causar dano (85%) e com menor morbidade 
e dano reversível (15%). Em 79,2% dos casos, a identificação do 
erro foi imediata. Dos entrevistados, 16,7% referiram erros de 
administração no neuroeixo. As medicações mais administradas 
erroneamente foram fármacos vasoativos e hipnóticos, ambos 
com 21,2%. Os fatores contribuintes foram: distração e/ou fadiga 
(58,3%) e rótulos e recipientes semelhantes (50%). Em relação à 
carga horária laboral, 73,3% afirmaram atuar mais que 60 horas 
por semana. Apenas 45,8% relataram a ocorrência do erro em ficha 
anestésica. CONCLUSÃO: Este trabalho mostrou que a prevalência 
de erros cometidos por anestesiologistas do grande ABC é alta, 
em concordância com a literatura mundial,1-2 sendo o tipo mais 
frequente, a substituição de fármacos, e o fator contribuinte mais 
citado, a fadiga, explicado pela alta carga horária de trabalho.  
A maioria dos erros de administração de fármacos trouxe baixa ou 
nenhuma morbidade, não sendo citados desfechos com alta mor-
bidade e óbitos. Devido ao grande potencial de dano, mudanças 
devem ser adotadas, como conscientização da equipe anestésica 
diante do problema, com instrução de rotular corretamente e re-
alizar conferência, e com padronização institucional de ampolas, 
seringas e etiquetas.
Referências
Zhang Y, Dong YJ, Webster CS, Ding XD, Liu XY, Chen WM, et al. The frequency and 
nature of drug administration error during anaesthesia in a Chinese hospital. Acta 
Anaesthesiol Scand. 2013;57(2):158-64.

Fasting S, Gisvold SE. Adverse drug errors in anesthesia, and the impact of coloured 
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816 – Administração inadvertida de alta dose 
de morfina (5 mg) por via subaracnóidea: 
relato de caso
Autores: *Quesia Coriolano Macedo, Alana Maiara Martins Bezerra, Lucas 
Mont´Alverne Lopes Parente, Francisco Sávio Alves Arcanjo, Audy Rocha 
de Oliveira Filho, Yure Emanuel Parente Carneiro

Instituição: CET Dr. Oziel de Souza Lima

INTRODUÇÃO: A administração de morfina por via subaracnóidea 
é uma técnica bem-estabelecida para analgesia pós-operatória 
devido a sua eficácia, fácil execução, segurança e baixo custo. O 
anestesiologista muitas vezes enfrenta longas horas de trabalho 
e pode acabar gerando iatrogenia como uma troca inadvertida 
de ampolas e consequente administração de doses erradas.  
O objetivo deste relato é documentar a administração inad-
vertida de 5 mg de morfina por via subaracnóidea. RELATO DO 
CASO: Homem, 28 anos, 80 kg, 1,81 m, tabagista e etilista, nega 
alergias e comorbidades, estado físico ASA II, com jejum maior 
que 8 horas, a ser submetido à osteossíntese de tíbia esquerda. 
A proposta anestésica foi raquianestesia. Após a realização da 
raquianestesia com agulha tipo Quincke 26G, foi constatada troca 
da ampola de morfina, com administração de 5 mg (0,5 mL da 
ampola de 10 mg) por via subaracnóidea. O paciente apresentou 
náuseas e vômitos, mantendo hemodinâmica estável e frequên-
cia respiratória oscilando entre 12 e 18 incursões respiratórias 
por minuto. Ele foi tratado com 0,4 mg de naloxona seguido de 
infusão contínua de 0,2 mg.h-1 até o desaparecimento dos sinto-
mas. Foi encaminhado à UTI, onde teve completa remissão das 
náuseas e vômitos e não apresentou mais sintomas; permaneceu 
em observação por 24 horas e não apresentou nenhuma outra 
queixa. Ele manteve estabilidade cardiovascular e respiratória e, 
então, recebeu alta para enfermaria e evoluiu sem outras inter-
corrências até a alta hospitalar. DISCUSSÃO: O relato ressalta a 
importância de checar todas as medicações administradas nos 
pacientes e a conferência constante. Dependendo da via de 
administração, doses excessivas de morfina podem acarretar 
diversas complicações, como hipotermia, náusea, vômitos, pru-
rido, retenção urinária, convulsões, edema pulmonar, depressão 
respiratória, coma e até óbito.
Referências
 Rutili A, Maggiani M, Bertelloni C, Molinari D. Persistent overdose caused by a very 
small dose of intrathecal morphine in an elderly patient undergoing vaginal hyste-
rectomy: a case report. Minerva Anestesiol. 2007;73(7-8):433–6.

Bowrey S, Hamer J, Bowler I, Symonds C, Hall JE. A comparison of 0.2 and 0.5 mg 
intrathecal morphine for postoperative analgesia after total knee replacement. 
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824 – Sedação excessiva e hipoventilação  
na RPA: o que vem primeiro? 
Autores: Diego Ferreira Affonso Pereira, Leonardo Teixeira Ribeiro A. de 
Faria, Jorge Baptista Jacyntho Neto, *Eduardo Lins Monteiro, Thaynan 
da Silva Santos, Marco Antônio Cardoso de Resende

Instituição: Hospital Universitário Antonio Pedro - CET Sílvio Ramos Lins 
- UFF

INTRODUÇÃO: Os opioides administrados no neuroeixo datam de 
1901, com o trabalho de Nicolae Pitesti. Assim como com as outras 
vias de administração, os opioides são agentes úteis no manejo 
da dor, porém a um custo de potenciais efeitos adversos, sendo a 
depressão respiratória o de maior morbidade. RELATO DE CASO: 
Mulher, 51 anos, 79 kg e 1,55 m. Foi internada para ressecção de 
massa epigástrica e provável histerectomia abdominal. Negava 
outras comorbidades e não fazia uso de medicamento. História 
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de tabagismo de 10 maços-ano. A paciente apresentava-se mais 
sonolenta no dia da cirurgia. Foi monitorizada com cardioscópio, 
oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Foram admi-
nistrados 2 mg de midazolam intravenosos, depois o bloqueio 
peridural L2-L3 foi realizado por via mediana, com passagem de 
cateter peridural (CPD) cefálico após identificação por manobra de 
perda da resistência e uso de dose-teste. Foi submetida à ressecção 
por laparotomia sob técnica combinada (peridural e anestesia geral 
balanceada). A indução anestésica, após pré-oxigenação, foi feita 
com fentanila 250 mcg, propofol 120 mg, cisatracúrio 12 mg IV, e 
a manutenção foi feita com sevoflurano. A paciente foi intubada e 
acoplada à ventilação controlada. A duração total da cirurgia foi de 
180 minutos. Permaneceu estável durante todo o procedimento, 
com pressão arterial média de 60 a 65 mmHg. Após 100 minutos 
de procedimento, realizou-se injeção de morfina 2 mg pelo cateter 
peridural. Ao fim da cirurgia, a paciente demorou a despertar. Após 
ser extubada e acordar, foi encaminhada à RPA. Evoluiu com piora 
do nível de consciência 3 horas após a admissão, obnubilada e 
bradipneica. Gasometria arterial evidenciou acidose respiratória 
importante (pH 7,12, PaCO2 72 mmHg) e hipoxemia (PaO2 64 mmHg 
e SO2 87,2%). A reversão da morfina foi instituída com naloxona  
0,4 mg IV titulada e em infusão contínua em bomba (48 mL/h). 
Houve melhora imediata do padrão respiratório e estado de vigília.  
O dripping de naloxona foi mantido por 18 horas após cirurgia. 
Paciente estável, interagindo e com frequência respiratória normali-
zada. Ao ser questionada, relatou ter ingerido por conta própria um 
comprimido de 6 mg de bromazepam na noite anterior e na manhã 
da cirurgia. Recebeu alta da RPA no dia seguinte e alta hospitalar 
5 dias depois. DISCUSSÃO: Os opioides deprimem diretamente o 
centro respiratório bulbar e a resposta ventilatória ao CO2, com 
diminuição do volume corrente e da frequência respiratória. A 
morfina, devido a características hidrofílicas, apresenta tardiamente 
esse efeito colateral. Apesar da baixa dose de morfina instituída, a 
paciente apresentou franca depressão ventilatória, alertando-nos 
sobre possível suscetibilidade individual a opioides, agravada pelo 
sinergismo entre benzodiazepínicos e opioides.
Referência
Weingarten TN, Herasevich VC, Mcglinch MC, Beatty NC, Christensen ED, Hannifan 
SK, et al.  predictors of delayed postoperative respiratory depression assessed from 
naloxone administration. Anesth Analg. 2015;121(2): 422-9.

866 – Impacto do uso da lista de verificação 
no preparo da sala de cirurgia e do aparelho 
de anestesia por residentes de anestesiologia: 
ensaio clínico randomizado
Autores: Emmanuel Victor Magalhães Nogueira, *Aline Côrte-Real Lira, 
Sérgio Veloso da Silveira Menezes

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: No ambiente da saúde, listas de veri-
ficação mostraram melhorar a segurança, reduzindo a incidência 
de omissão de tarefas e problemas evitáveis. O uso de uma lista 
de verificação como ajuda cognitiva reduz os riscos de erros de 
várias causas. Consiste em um método de baixo custo, simples de 
ser implementado e componente fundamental da qualidade dos 
cuidados em saúde. A ausência de verificação do equipamento 
anestésico antes da sua utilização tem sido associada ao aumento 
do risco de morbidade e mortalidade pós-operatórias. A utilização 
da lista de verificação da American Society of Anesthesiologists 
(ASA) tem por objetivo reduzir a falha de itens essenciais para uma 
anestesia segura. O objetivo deste estudo foi avaliar a conformi-
dade da realização do preparo da sala de cirurgia e do aparelho 
de anestesia em relação à lista de verificação da ASA antes e após 
aula expositiva sobre o tema. MÉTODO: Trata-se de ensaio clínico 

prospectivo, randomizado, não encoberto, realizado com médicos 
residentes em anestesiologia. Os voluntários compareceram em 
sala específica do bloco cirúrgico, onde foram avaliados quanto 
à conformidade da realização do preparo da sala de cirurgia e do 
aparelho de anestesia, tendo como parâmetro os itens da lista de 
verificação da ASA. Neste momento, os itens da lista de verificação 
foram checados em planilha. As coletas dos dados foram realiza-
das em duas ocasiões em cada grupo. No grupo-controle, houve 
um intervalo de 10 a 15 dias entre a primeira e a segunda coletas. 
Entre os residentes que assistiram à aula expositiva, foi realizada a 
primeira coleta de dados 5 a 7 dias antes da aula e, então, realizada 
nova coleta de dados 8 dias após a orientação. RESULTADO: Dos 
13 residentes em anestesiologia que participaram do estudo, 3 
(23%) eram do terceiro ano, 4 (30,7%), do segundo, e 6 (46,1%), do 
primeiro. Dentro do grupo que assistiu à aula expositiva, a porcen-
tagem média de verificações corretas no primeiro momento foi de 
58,16%, alcançando 82,65% (p < 0,05) após as orientações. Já no 
grupo-controle, a porcentagem média de verificações corretas foi 
de 55,95% no primeiro momento para 58,33% no segundo, com 
valor de p >0,05, sem mudança significativa. CONCLUSÃO: A aula 
expositiva sobre a lista de verificação da ASA teve efeito significativo 
sobre os residentes, com melhora no desempenho no preparo da 
sala de cirurgia e do aparelho de anestesia.
Referências
Hart EM, Owen H. Errors and omissions in anesthesia: a pilot study using a pilot's 
checklist. Anesthesia and analgesia. 2005;101(1):246-50. 
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940 – Anestesia para pacientes com  
síndrome de Prader-Willi: relato de caso
Autores: *Tatiana Pereira do Amaral dos Reis, Lucas Smilgevicius Silva, 
Alberto Pantoja

Instituição: Unirio

INTRODUÇÃO: A síndrome de Prader-Willi é um distúrbio genético, 
não hereditário, resultante da ausência ou não expressão de genes 
no cromossomo 15, caracterizada por hipotonia, hipogonadismo, 
hiperfagia, comprometimento cognitivo, transtornos comportamen-
tais e obesidade potencialmente fatal. Os pacientes apresentam, em 
sua maioria, apneia obstrutiva do sono (AOS), reconhecidamente 
um grande desafio anestésico, associada a problemas nas vias 
aéreas, como intubação difícil, aumento da incidência de eventos 
cardiovasculares e respiratórios perioperatórios e internação não 
planejada em terapia intensiva. RELATO DE CASO: Paciente J.V.L.S., 
sexo masculino, 11 anos, 96 kg, IMC 42 kg.m2, apresentado para 
adenoamigdalectomia; com síndrome de Prader-Willi, transtorno 
de ansiedade, bexiga hiperativa e epilepsia. Estava em uso de 
topiramato, oxibutinina, captopril, metformina e sertralina. Ante-
cedente de postectomia e orquidopexia aos 3 anos. Polissonografia 
com apneia obstrutiva moderada. Mallampati 2, pescoço curto, 
distância esterno-mento < 12 cm, retrognatia. Foi submetido à 
anestesia venosa total, com infusão-alvo controlada de propofol e 
dexmedetomidina, além de administração de fentanila 250 mcg e 
cisatracúrio 16 mg. A intubação foi realizada com broncofibroscopia 
com TOT aramado 7,0 mm com cuff. Manutenção anestésica com 
remifentanila e propofol. O procedimento cirúrgico foi realizado 
sem intercorrências; manteve-se estável, sendo extubado ao fim 
da cirurgia e encaminhado à RPA. DISCUSSÃO: Pacientes com AOS 
estão sob risco de complicações perioperatórias, principalmente 
respiratórias. A estratificação da gravidade do distúrbio torna-se 
fundamental para o planejamento de ações e estratégias que prio-
rizem a segurança desses pacientes. A história e o exame físico, 
embora fundamentais na determinação do distúrbio, são falhos em 
caracterizar sua gravidade, requerendo apoio da polissonografia 
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para estratificação do risco. Em nosso caso, o paciente apresentava 
diversos fatores de risco e preditores de dificuldade de intubação, 
o que nos levou a optar pelo uso da broncofibroscopia. Além disso, 
é preciso limitar a utilização de opioides e de anestésicos cujos 
resíduos pós-operatórios possam agravar o quadro de AOS, o que 
nos levou à condução de uma anestesia venosa total com remifen-
tanila e à opção pelo controle da dor pós-operatória com AINEs e 
analgésicos não opioides, já estabelecidos como alternativa segura 
nessa população. A opção pela indução tradicional foi tomada 
após a verificação da facilidade em manter ventilação sob máscara 
facial após a hipnose. Tanto a monitorização quanto o suporte 
ventilatório pós-operatório são fundamentais para pacientes com 
AOS moderada a grave. Nesse caso, não foi observado qualquer 
episódio de obstrução ou dessaturação, mesmo durante o POI, o 
que nos levou a abrir mão do pós-operatório em unidade fechada.
Referência
 Scalzitti NJ, Sarber KM. Diagnosis and perioperative management in pediatric 
sleep-disordered breathing. Paediatr Anaesth. 2018;28(11):940–6. 

942 – Estratégias de tomada de decisões 
baseadas no custo e benefício da utilização  
de anestésicos em unidades hospitalares
Autores: *Edvan Benevides de Freitas Junior, Walter Fernandes de Azeve-
do, Gualter Lisboa Ramalho, Davidson Barbosa Assis, Maria das Graças 
Dantas Lima

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A fim de que haja uma assistência de 
qualidade e segura ao paciente, faz-se necessário associar menores 
custos e maiores benefícios que os anestésicos proporcionam, 
reduzindo riscos e custos durante a assistência anestésica. OBJE-
TIVO: Determinar as estratégias de tomada de decisões baseadas 
no custo e no benefício da utilização de anestésicos em unidades 
hospitalares. MÉTODO: Trata-se de um processo investigativo obser-
vacional, exploratório, descritivo e inferencial, mediante abordagens 
quantitativa e qualitativa. Os dados foram coletados a partir de uma 
pesquisa de preços de mercado acerca de anestésicos de melhor 
e pior qualidade e seus respectivos efeitos colaterais, os quais 
posteriormente serão investigados no SIH (Sistema de Informação 
Hospitalar), bem como valores médios dos anestésicos mais utiliza-
dos nas unidades hospitalares, tendo em vista os efeitos negativos, 
a quantidade de internações decorrentes de complicações por 
anestésicos e os valores de diárias decorrentes de complicações.  
A respectiva pesquisa é meramente científica, pois não há conflitos 
de interesses por parte do autor. RESULTADO: Após análise do Siste-
ma de Informação em Saúde e da lista de medicamentos dispensa-
dos pelos hospitais públicos e privados procedentes de um banco 
de dados secundários publicados no SIH, no E-Gestor foram obtidos 
os seguintes resultados tanto de anestésicos como de coadjuvan-
tes. Embora esses anestésicos muitas vezes apresentem o mesmo 
princípio ativo, suas formas farmacêuticas poderão minimizar ou 
maximizar os possíveis efeitos colaterais, situações que dependem 
de diversos fatores. Durante a tomada de decisão, faz-se necessário 
observar e analisar a estrutura hospitalar, bem como escolher um 
fármaco seguro. Em um estudo randomizado retrospectivo na 
Universidade de São Paulo, detectou-se que a neostigmina causa 
64% mais efeitos colaterais do que o sugamadex, aumentando a 
probabilidade de complicações e, consequentemente, de aumento 
do tempo de permanência do paciente na unidade hospitalar. Os 
estudos deveriam ser mais enfáticos acerca das qualidades farma-
cológicas dos medicamentos, pois muitos gestores desconhecem 
a importância da utilização de um bom anestésico. CONCLUSÃO: 
A escolha de um anestésico adequado, embora em muitos casos 
apresente menor risco e preço maior no mercado, constitui uma 
importante estratégia de tomada de decisão.

Referências
Azevedo LF. A investigação clínica e a decisão baseada na evidência. Rev Soc port 
Anestesiol. 2018;27(2):18-20.

Emond YEJJM, Calsbeek H,Teerenstra S, Bloo GJA, Westert GP, Damen J, et al. Deve-
lopment and measurement of perioperative patient safety indicators. Br J Ansth. 
2015; 24: 41-52.

959 – Radiações ionizantes e risco profissional 
do anestesiologista
Autores: *Fernando de Paiva Araújo, Lucas Moraes Andrade, Mariana 
Moraes Pereira das Neves Araújo, Alexandre Almeida Guedes, Leonardo 
Augusto S. Pereira Paixão, Cíntia Lourenço Santos

Instituição: Hospital Universitário da UFJF

INTRODUÇÃO: Desde 1958, já se demonstrava preocupação com 
proteção do anestesiologista em procedimentos com emprego 
de radiações ionizantes. Atualmente, o número de procedimentos 
cresceu e se diversificou, com técnicas terapêuticas por radiointer-
venção, aumentando a frequência e duração dos procedimentos, 
acarretando maior exposição do profissional à radiação ionizante1. 
A despeito da obrigatoriedade pelo Ministério da Saúde (Portaria n° 
453, de 01 de junho de 1998, da Secretaria da Vigilância Sanitária) 
do uso de dosímetro individual, tal prática é rara na maioria dos 
hospitais brasileiros, agravando as situações de exposição com 
ausência de controle. JUSTIFICATIVA: Orientar os anestesiologis-
tas sobre o risco de exposição desprotegida à radiação ionizante. 
MÉTODO: Foram pesquisados, no Pubmed, os termos radiation 
e anesthesiologist. DISCUSSÃO: Apesar de a proteção radiológica 
com adequado controle por meio de dosímetros ser lei no Brasil, 
significativa parcela dos profissionais não é assegurada. A exposi-
ção desprotegida e constante pode levar a importante morbidade 
ocupacional, variando de acordo com idade, sexo (mulheres são 
mais radiossensíveis) e órgãos expostos. Assim sendo, a radiação 
pode danificar o DNA e por conseguinte sua replicação, ocasio-
nando morte celular e disfunção orgânica, sobretudo em medula 
óssea e glândulas1,2. É recomendado que o anestesiologista receba 
até 5 rem por ano, sendo os órgãos mais sensíveis o cristalino e 
as glândulas, o que leva à orientação de uso de óculos especiais 
e protetores de tireoide, além do capote de chumbo. Orienta-se 
ainda a permanência do anestesiologista o mais distante possível 
da fonte emissora de radiação, sem que se perca a segura moni-
torização do paciente. CONCLUSÃO: Todo anestesiologista deve 
conhecer o risco da exposição à radiação, exigindo, com base legal, 
que seu trabalho possa ser realizado de forma segura, respeitando 
as recomendações da utilização de capotes de chumbo, óculos e 
protetores de tireoide. Deve ainda atentar ao afastamento da fonte 
emissora sem comprometer a segurança do paciente.
Referência
1. Anastasian ZH, Strozyk D, Meyers PM, Wang S, Berman MF. Radiation expo-
sure of the anesthesiologist in the neurointerventional suite. Anesthesiology. 
2011;114(3):512-20.  

2. Hussey P, Wu I, Johnston T. 2018 ACC/HRS/NASCI/SCAI/SCCT Expert consensus 
document on optimal use of ionizing radiation in cardiovascular imaging: best 
practices for safety and effectiveness – A review for the cardiac anesthesiologist. J 
Cardiothorac Vasc Anesth. 2019;33(11):2902-8.

1087 – Ultrassonografia perioperatória  
no planejamento anestésico do paciente 
idoso no serviço de urgência
Autores: Jessyca Augusta Teixeira de Azevedo, Flávia Rodrigues Bastos 
dos Santos, Leandro Tonhá de Castro, Elialba de Farias Cascudo, Marcelo 
Carneiro da Silva, *Danilo Martins Correia

Instituição: Hospital Regional do Gama, DF
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INTRODUÇÃO: A evolução da US perioperatória vem contribuindo 
para melhor planejamento anestésico. A introdução de novas tecno-
logias na avaliação do paciente cirúrgico está proporcionando maior 
segurança e modificando condutas para melhor assistência. Isso é 
mais importante na população idosa e, em especial, na urgência. 
Neste relato, descrevemos como a ecocardiografia à beira do leito 
orientou para melhor condução do ato anestésico e seu desfecho 
favorável. RELATO DE CASO: Paciente A.F.D., mulher, 97 anos, pouco 
comunicativa, chagásica em uso de marca-passo, sem história de 
alergia, 47 kg, jejum adequado, sem outras informações. Foi indicado 
tratamento cirúrgico de fratura de quadril; planejamento anestésico 
inicial com raquianestesia e injeção de bupivacaína pesada. Porém, 
devido à idade da paciente, optou-se pela realização da ecocardio-
grafia na sala de cirurgia, o que possibilitou a avaliação cardiológica, 
evidenciando um déficit importante da função cardíaca, apesar de os 
parâmetros hemodinâmicos de pressão arterial, frequência cardíaca 
e ritmo cardíaco se apresentarem normais. O exame possibilitou 
avaliação de uma função cardíaca prejudicada, e foi calculada uma 
fração de ejeção de 37% associada à dilatação de átrio direito e a 
uma estenose mitral importante. As informações obtidas foram 
repassadas ao anestesiologista responsável, que decidiu realizar 
a mudança no planejamento anestésico, tendo em vista as graves 
repercussões hemodinâmicas que o BNE poderia desencadear. Foi 
puncionada venóclise em membro superior direito com jelco 16G, 
com punção de veia jugular interna direita e artéria radial esquerda. 
Monitorização-padrão e pressão arterial invasiva. Optou-se pela 
realização de anestesia geral associada a BNF em nível de região 
inguinal, guiado por US. Iniciou-se administração de dobutamina 
3 mcg/kg/min em infusão contínua. Foi realizada indução com 50 
mcg de fentanila, 15 mg de etomidato e 50 mg de rocurônio, com 
intubação orotraqueal sem intercorrências. A paciente foi mantida 
em ventilação mecânica e sob anestesia inalatória com sevoflurano. 
Ao fim do procedimento, foi extubada após administração de suga-
madex e encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica, onde 
se manteve hemodinamicamente estável. DISCUSSÃO: A transição 
demográfica com aumento da expectativa de vida na população 
idosa, acompanhado de suas alterações fisiológicas próprias da 
idade e outras comorbidades, tem demandado um olhar especial 
dos profissionais de saúde, principalmente anestesiologistas, uma 
vez que se presencia o notório aumento nos serviços de saúde, 
com desfechos desfavoráveis quando o planejamento anestésico 
é mal conduzido. Nesse contexto, a US no serviço de emergência 
tem contribuído para melhorar as técnicas anestésicas, trazendo 
mais segurança e melhores desfechos.
Referência
Denault AY, Langevin S, Lessard MR, Courval JF, Desjardins G. Transthoracic echo-
cardiographic evaluation of the heart and great vessels. Évaluation échocardio-
graphique transthoracique du cœur et des grands vaisseaux. Can J Anaesth. 
2018;65(4):449–72.

1089 – Implementação e impacto de critérios 
internacionais de acreditação no serviço  
de anestesiologia de um hospital privado  
do interior de Minas Gerais
Autores: *Gisele Ribeiro Londe Campos, ernando Cássio do Prado Silva, 
Luiz Gustavo de Menezes Rodrigues, Raissa Mendonça Porto Franco, Sicilya 
Santos Marques, João Paulo Jordão Pontes

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia – MG

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A intenção de influenciar e apoiar 
a mudança dentro das organizações de saúde é motivada pela 
necessidade de se entender os mecanismos reais e potenciais de 
melhoria da qualidade da assistência. Logo, o processo de acredita-
ção, alinhado com as prioridades organizacionais, contribui para a 
melhoria do cuidado promovido aos pacientes atendidos nos mais 

diversos setores de um hospital. Envolve o conceito de avaliação 
constante que direciona a melhoria contínua dos processos. Na 
anestesiologia, diversos processos podem ser envolvidos. Um deles 
diz respeito à necessidade de realização de avaliação pré-anestésica 
antes de qualquer cirurgia. Este estudo tem como objetivo descrever 
a implementação de um programa de acreditação internacional no 
Serviço de Anestesiologia no Santa Genoveva Complexo Hospitalar 
(SGCH) de Uberlândia/MG. Realizou-se uma análise sobre a redução 
do número de cirurgias realizadas sem avaliação pré-anestésica. 
MÉTODO: Foi realizado um levantamento das cirurgias realiza-
das no SGCH no primeiro trimestre de 2018 (n = 2342) e 2019  
(n = 1965) com o objetivo de se analisar o número de consultas de 
avaliação pré-anestésica nesses dois períodos. Foi utilizado como 
base teórica o Programa Qmentum International por meio de suas 
Práticas Organizacionais Obrigatórias (ROPs, Required Organizational 
Practices). O programa foi iniciado em julho de 2018. RESULTADO: 
No primeiro trimestre de 2018, foram operados 2.483 pacientes. 
Desses, 552 (23,56%) não passaram por consulta pré-anestésica. 
No primeiro trimestre de 2019, após 7 meses do início do proces-
so de acreditação, foram operados 2.221 pacientes. Desse total, 
21 (1,06%) pacientes não passaram por consulta pré-anestésica.  
As análises mostraram que todos esses 21 pacientes foram ope-
rados em regime de urgência/emergência. CONCLUSÃO: A partir 
de junho de 2018, o SGCH implementou como obrigatória a 
realização da consulta pré-anestésica. Tal mudança mostra uma 
drástica redução no número de procedimentos nos quais o pa-
ciente não foi avaliado pelo anestesiologista antes da chegada 
ao centro cirúrgico, repercutindo diretamente na melhoria da 
prática clínica, bem como na segurança do manejo do paciente. 
A participação do anestesiologista no processo de acreditação 
traz aperfeiçoamento profissional e institucional, contribuindo 
diretamente para a melhoria dos processos envolvidos com a 
prestação de serviço, assim como produz maior segurança do 
ato anestésico. As vantagens de se realizar a consulta pré-anes-
tésica estão relacionadas com a redução da morbimortalidade, 
diminuição das taxas de suspensão de cirurgias, readequação de 
medicamentos, solicitação de interconsultas, escolha da melhor 
técnica anestésica, planejamento da analgesia pós-operatória e 
assinatura do termo de consentimento informado. 
Referência
Desveaux L, Mitchell JI, Shaw J, Ivers NM. Understanding the impact of accredita-
tion on quality in healthcare: a grounded theory approach. Int J Qual Health Care. 
2017;29(7):941-47.

1202 – Time de resposta rápida no centro 
cirúrgico: perfil de atendimentos em um 
hospital privado terciário
Autores: *Gabriel Soares de Sousa, André Luis Ottoboni, Guilherme 
Moura, Regiane Xavier Dias, Arthur Vitor Rosenti Segurado, Claudia 
Marquez Simões

Instituição: Hospital Sírio-Libanês/Serviços Médicos de Anestesia Ltda.

INTRODUÇÃO: O time de resposta rápida (TRR) visa oferecer ade-
quadas condições de apoio a casos graves e/ou complicações no 
ambiente cirúrgico, com o objetivo de reduzir a morbimortalida-
de perioperatória. No entanto, ainda não temos a descrição do 
padrão da população atendida pelos TRRs no ambiente cirúrgico 
no Brasil. O objetivo deste trabalho é descrever as características 
dos atendimentos realizados pelo TRR de um hospital privado ter-
ciário. O TRR pode ser acionado por qualquer membro da equipe 
presente na sala cirúrgica, e existem alguns critérios obrigatórios 
de acionamento, buscando detecção precoce de eventos graves. 
CASUÍSTICA E MÉTODO: Após a criação de um TRR composto ini-
cialmente por uma enfermeira e um médico anestesiologista 24 
horas/dia, durante os 7 dias da semana, foram coletados os da-
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dos de atendimentos no período de março de 2014 a outubro de 
2017. Os dados referentes aos acionamentos são acompanhados 
periodicamente pelo comitê de qualidade e segurança do servi-
ço de anestesiologia. RESULTADO: Durante o período de março 
de 2014 a outubro de 2017, foram realizados 144 atendimentos, 
sendo que 20% foram feitos em crianças menores de 15 anos. 
Hipoxemia significativa, dificuldade de intubação orotraqueal e 
alterações significativas da frequência cardíaca foram as maiores 
causas de acionamento entre crianças e adultos (65% dos casos). 
 A distribuição foi semelhante para o acionamento entre os períodos 
de indução anestésica, transoperatório e reversão da anestesia. 
A maioria dos casos necessitou de intervenções rápidas (até 10 
minutos), com resolutividade próxima a 98%. O risco relativo foi 
significativamente maior em crianças até 5 anos (RR 4,93), quando 
comparado aos adultos (RR 1,0). DISCUSSÃO: Pudemos observar que 
crianças têm chance significativamente maior de acionamento de 
TRR, especialmente aquelas com menos de 5 anos. Não está claro, 
a partir dos dados disponíveis, se os transplantes hepáticos, que 
ocorrem regularmente no hospital do estudo, contribuíram para 
resultados tão expressivos. É possível questionar a idade acima de 
70 anos como critério isolado de maior risco, visto que a taxa de 
acionamento do TRR nessa população é apenas 14% maior do que 
na população total de adultos. A indução anestésica parece ser o 
período mais crítico. A prevalência dos três principais critérios de 
acionamento está provavelmente subdimensionada, visto que 
o critério “solicitação da equipe”, o qual corresponde a 20% dos 
acionamentos, não foi devidamente caracterizado. Acreditamos 
que uma parte significativa de casos enquadrados nesse critério 
corresponda, de fato, a um dos três critérios mais prevalentes. 
O acompanhamento dos acionamentos e sua análise permite o 
direcionamento de ações de melhoria.
Referência
Jones DA, DeVita MA, Bellomo R. Rapid response teams. N Engl J Med 2011; 
365:139-146. 

REANIMAÇÃO E 
RESSUSCITAÇÃO

305 – Restauração espontânea da circulação 
após RCP: relato de caso do fenômeno de Lázaro 
Autores: *Adriana Nirvana Arce Salazar, João Vitor Uzelotto Lopes, Mar-
cello Victor R.Cavalcante Leite, Raphael Vieira Dias, Victor Cáppia, Teófilo 
Augusto Araújo Tiradentes

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Marília

INTRODUÇÃO: O retorno espontâneo da circulação na ausência 
de assistência, após falha da reanimação cardiopulmonar, é uma 
condição rara conhecida como autorressuscitação (AR) ou Fenô-
meno de Lázaro. Segue relato que se enquadra nas características 
do fenômeno. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 75 
anos, ASA V-E, submetido a cirurgia para drenagem de hematoma 
subdural. Apresentava história de AVC há 6 anos com déficit motor 
esquerdo, em uso de atenolol, clonazepam, rosuvastatina e clopido-
grel. Recebido na sala operatória agitado, dispneico e monitorizado, 
Glasgow 13, com sinais de VAD. Venóclise em membro superior 
direito (20 G), PANI 165 x 110 mmHg, rit. sinusal, SpO2 88%, FC  
122 bpm. Ofertado O2 100%. Indução anestésica com remifentanila 
(0,1 mcg/kg/min), etomidato (15 mg) e lidocaína s/v (1 mg/kg), 
após laringoscopia Cormack-Lehane IIb, intubação orotraqueal 
feita com auxílio do Bougie com sucesso, feito cisatracúrio (10 mg). 
Paciente evoluiu com hipotensão e bradicardia, tratado com atropina  

(0,5 mg) e etilefrina (1 mg). Anestesia mantida com sevoflurano 
1,0% e remifentanila BIC. Feito punção na veia femoral direita, 
iniciado noradrenalina (0,2 mcg/kg/min) por não melhora da 
hipotensão apesar das tentativas de correção sucessivas com 
drogas vasoativas e reposição volêmica. Após 20 minutos e doses 
crescentes de noradrenalina, ainda com hipotensão de difícil 
controle, início de dobutamina (8 mcg/kg/min), evoluindo para 
AESP. Aberto protocolo ACLS. Após terceiro ciclo, apresentou TV, 
aplicada desfibrilação e continuadas as manobras de RCP. Após 
quarto ciclo, verificou-se a presença de pulso em artéria femoral, 
porém, segundos após, apresentou nova PCR em assistolia. Mais 
10 ciclos de RCP, e a equipe optou por encerrar o caso. Nesse 
momento, após cessar as manobras de reanimação – acoplado à 
ventilação mecânica em VCV, sem PEEP e continuadas as drogas 
vasoativas. Alguns momentos depois, notou-se ritmo organizado 
com infra ST, com pulso fraco e hipotensão. Após 15 minutos 
de monitorização, o paciente voltou a apresentar bradicardia, 
evoluindo para AESP e, a seguir, para assistolia, sem novas tenta-
tivas de reanimação. DISCUSSÃO: A AR ou Fenômeno de Lázaro 
é pouco conhecida, definida como o retorno espontâneo da 
circulação sem assistência após PCR. Alguns mecanismos são 
sugeridos como explicação, como a auto-PEEP, hiperventilação, 
alcalose, hipercalemia, duração prolongada para início do efeito 
de algumas drogas e ausência da observação minuciosa dos sinais 
vitais. Alguns autores sugerem a monitorização com ECG contínuo 
dos pacientes após o final da assistência à PCR por 10 minutos. 
Todos os relatos sobre o Fenômeno de Lázaro têm em comum RCE 
sempre após RCP. O Fenômeno de Lázaro é condição rara que se 
agrava devido ao conhecimento limitado dos profissionais, sendo 
necessário mais pesquisas para melhorar a assistência.
Referência 
Hannig KE, Hauritz RW, Grove EL. Autoresuscitation: a case and discussion of the 
Lazarus Phenomenon. Case Rep Med. 2015;2015:724174.  

934 – Parada cardiorrespiratória devido  
a tromboembolismo pulmonar durante  
troca de cateter de hemodiálise
Autores: *Izabella Foratini Mercier, Lucas Ventorim de Tassis, Antônio 
Roberto Carraretto, Rodrigo Ferreira Monteiro, Leonardo Carvalho Baltar 
Fernandes, Felipe Gustavo de Medeiros Santos

Instituição: Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais – UFES

INTRODUÇÃO: A parada cardiorrespiratória (PCR) é o evento adverso 
de maior gravidade, potencialmente reversível, que pode ocorrer no 
período perioperatório. O objetivo deste relato de caso é enfatizar a 
necessidade de o profissional anestesiologista estar apto a identificar 
as possíveis causas de PCR e orientar a equipe durante o manejo 
da reanimação cardiopulmonar (RCP). RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 21 anos, 68 kg, estado físico ASA IV-E, portadora 
de doença renal crônica dialítica devido a diabetes melito tipo 1, 
proveniente da UTI, em tratamento de sepse associado a cateter 
venoso central. Encaminhada ao serviço de hemodinâmica para 
troca de cateter de diálise pela equipe de cirurgia vascular. Após 
avaliação clínica, foi monitorizada conforme resolução 2.174/2017 
do CFM. Apresentava-se hemodinamicamente estável, PA 108 x 
62 mmHg, FC 93 bpm, sem droga vasoativa, SPO2 91% com au-
xílio de cateter nasal de O2 a 2 L/min. Administrada fentanila 30 
mcg, mantida em ventilação espontânea com suporte de O2 sob 
máscara facial. Iniciado o procedimento, a paciente evoluiu com 
agitação e taquicardia, seguida de PCR. Realizados dois ciclos de 
RCP, com retorno à circulação espontânea, submetida a IOT e acesso 
venoso central guiado por USG para suporte com noradrenalina. 
Em 1,5 hora, a paciente apresentou outras três PCRs. Avaliadas e 
excluídas demais etiologias possíveis, o diagnóstico final foi de 
tromboembolismo pulmonar, constatado com evidência do trombo 
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em arteriografia pulmonar e curva pressórica de ventrículo direito, 
realizados no próprio setor de hemodinâmica. Iniciada altepla-
se e paciente encaminhada à UTI, hemodinamicamente estável. 
DISCUSSÃO: Estudos nacionais recentes, embora heterogêneos, 
apontam incidência que varia de 9,5 a 25,2 casos de PCR a cada 
10.000 anestesias. Apesar da baixa incidência por causa anestésica, 
é fundamental que o anestesiologista pesquise e identifique a 
etiologia do colapso circulatório. O método mnemônico dos 6 H’s 
(hipovolemia, hipóxia, hipoglicemia, hipo/hipercalemia, hipotermia 
e acidose [H+] ) e 5 T’s (tensão torácica, tamponamento cardíaco, 
toxinas, trombose coronária e trombose pulmonar) foi estendido, 
em anestesiologia, para 8 H’s e 8 T’s, com a inclusão de hipertermia 
maligna, hipervagal, prolongamento de intervalo QT e trauma. Tal 
método auxilia a memorização das causas tratáveis, mesmo quando 
parecem improváveis, como no caso descrito. O profissional ser 
capaz de pensar em tais causas dará ao paciente a melhor chance 
de sobrevivência à medida em que o diagnóstico é feito e iniciada 
intervenção necessária.
Referências 
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1068 – Supradesnivelamento do segmento 
ST durante anestesia geral para cirurgia não 
cardíaca: caso de infarto agudo do miocárdio 
no intraoperatório
Autores: *Tais de Oliveira Sampaio, Daniel Moreira Grazia da Silva, Pedro 
Augusto Tavares Dall Aglio, Yuri Pinto Nunes, Maysa Gabriela Simões 
Vasconcelos, Talison Silas Pereira

Instituição: Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual  
(IAMSPE)

INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio é a complicação 
cardíaca mais temida no período perioperatório. Para afirmar que 
houve infarto do miocárdio, além de haver de uma elevação dos 
biomarcadores miocárdicos superior a 20%, é necessária uma evi-
dência de isquemia, seja ela clínica e/ou eletrocardiográfica. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo feminino, 74 anos, hipertensa, em uso 
de losartana (50 mg/dia), com história pregressa de AIT há 14 anos, 
ex-tabagista e com a hipótese diagnóstica de sarcoma retroperito-
neal. Na avaliação pré-anestésica, a paciente estava assintomática 
do ponto de vista cardiovascular e os exames pré-operatórios não 
apresentavam alterações significativas. Foi realizada uma anestesia 
combinada, utilizando-se da peridural lombar e anestesia geral 
balanceada. A monitorização foi realizada com cardioscópio de 
cinco derivações, oximetria de pulso e pressão arterial invasiva. 
A indução venosa foi realizada com lidocaína (60 mg), fentanila 
(200 mcg), propofol (80 mg) e atracúrio (30 mg). A manutenção da 
anestesia foi realizada com propofol (2 mg/kg/h), remifentanila (0,1 
mcg/kg/min) e sevoflurano em 1,5% contínuo. No intraoperatório, 
durante a exploração cirúrgica, observou-se um aumento súbito 
dos valores pressóricos (máximo atingido 250/120 mmHg) e da 
frequência cardíaca (150 bpm), sendo observada, após alguns 
instantes, a presença de elevação do segmento ST em D2. Foram 
aumentadas as doses das drogas de manutenção, tendo ocorrido 
normalização dos valores pressóricos e da frequência cardíaca e 

desaparecimento da alteração no segmento ST. Ao final da cirurgia, a 
paciente encontrava-se hemodinamicamente estável e sem queixas 
álgicas, tendo sido encaminhada para a UTI. Na evolução em unida-
de intensiva foram solicitados: curva de troponina (primeira hora: 
3,87; oitava hora: 0,138 e décima sexta hora: 0,88), ecocardiografia 
transtorácica (fração de ejeção de 0,32 e acinesia do segmento 
apical das paredes anterior, inferior, septal e lateral) e cineangio-
coronariografia (lesão triarterial, sendo a descendente anterior 
com lesão segmentar de 90% no seu terço médio). Optou-se por 
realização de angioplastia em coronária DA e dupla antiagregação 
plaquetária. Paciente evoluiu bem do quadro, sem queixas álgicas 
e tendo alta após completa recuperação cirúrgica e cardiovascular. 
DISCUSSÃO: O referido caso teve como principal objetivo relatar 
um acontecimento intraoperatório raro e serve para demonstrar 
uma mudança abrupta no padrão cardiovascular de uma paciente 
que não apresentava na investigação pré-operatória sintomas 
cardiovasculares ou alterações em exames complementares que 
indicassem uma avaliação mais específica. 
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137 – Anestesia em paciente portador  
da síndrome de Ehlers-Danlos
Autores: João Abrão, Pedro Soler Coltro, *Rafael René Daroz

Instituição: USP RP

INTRODUÇÃO: A síndrome de Ehlers-Danlos (SED) apresenta uma 
incidência de aproximadamente 1 paciente em 5.000 indivíduos. 
Trata-se de uma mutação hereditária autossômica dominante no 
tecido conjuntivo, pelo qual ocorre um defeito na síntese de co-
lágeno (tipo I ou III). Existem descritos seis subtipos de SED, com 
base no espectro de envolvimento dos tecidos; desses, o subtipo 
de hipermobilidade (SED-HT) é o mais comum. Esses pacientes 
são marcados pela hiperextensibilidade da pele e hipermobilidade 
articular generalizada, bem como luxações articulares, dor articular 
crônica e história familiar positiva. No tocante à anestesia, há algu-
mas considerações importantes. Devido à fragilidade das paredes 
arteriais e à hiperextensibilidade da pele, existe a dificuldade em 
realizar punções, com alta prevalência de rompimento vascular 
durante a manipulação, gerando hematomas e extravasamentos 
com frequência. Outra preocupação é durante a intubação, pois, 
devido à fragilidade tecidual e frouxidão ligamentar, ocorre maior 
risco de colapso dos tecidos fibroelásticos da traqueia, além da 
possibilidade de hemorragias durante a laringoscopia, que podem 
dificultar o procedimento. Outro cuidado importante é durante e 
extensão cervical, pois ela pode gerar uma luxação atlanto-axial. 
Outra observação que deve ser ressaltada é a maior incidência de 
patologias cardiovasculares associadas, como insuficiência mitral, 
dissecção aórtica e distúrbios de condução, gerando a necessidade 
de monitorização rigorosa e contínua do controle pressórico e 
eletrocardiográfico no intraoperatório. Outro fato peculiar nesses 
pacientes é a resistência aos anestésicos locais, pois devido à al-
teração estrutural presente, os tecidos apresentam dificuldade de 
absorção local desses anestésicos, gerando risco de superdosagens 
e efeitos colaterais. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 28 
anos de idade (48 kg e 1,64 metros), com asma controlada (última 
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crise há 1 ano), tabagismo prévio (15 maços-ano) e histórico prévio 
de crise convulsiva pelo uso excessivo de anestésico local (lidoca-
ína) para sutura de lesão de pele. Paciente apresenta síndrome de 
Ehlers-Danlos e realizará a cirurgia de mamoplastia com implante 
de prótese mamária. Durante a nossa anestesia, foi realizada avalia-
ção prévia das condições respiratórias. Foi deixado manter baixas 
pressões nas vias aéreas com ventilação assistida ou controlada, 
devido ao alto risco de pneumotórax. Após, indução para anestesia 
geral sem intercorrências, porém, durante a intubação orotraqueal, 
foi observada excessiva mobilidade dos tecidos com dificuldade de 
visualização da via aérea da paciente. CONCLUSÃO: Não existem 
diretrizes para anestesia geral para pacientes com síndrome de 
Ehlers-Danlos. Taxas aumentadas de instabilidade da coluna cervical 
e resistência do anestésico local foram relatadas nessa população e 
devem ser consideradas no desenvolvimento do plano anestésico.
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227 – Manejo anestésico de paciente portador 
da síndrome de Peters plus com história 
familiar positiva para hipertemia maligna
Autores: *Walmor Elias Calil Filho, Jéssica Carvalho Benatti, Rafael Fa-
gundes Silva, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Thiago Fernando Ruicci 
Silva, Eder Adnan de Jesus

Instituição: Hospital da PUC-Campinas

INTRODUÇÃO: A síndrome de Peters Plus é uma malformação 
congênita autossômica recessiva caracterizada principalmente 
por deformidades oftalmológicas, baixa estatura e retardo mental. 
Apresenta mutações de microdeleção no gene B3GALTL associado 
a proteínas de glicosilação necessárias para a organogênese. Não 
há relatos prévios de associação com síndrome de hipertermia 
maligna. RELATO DE CASO: N.N.E., sexo masculino, 2 anos, 10 kg, 
78 cm de altura, sem alergia relatada, admitido para correção de 
atresia de coanas por obstrução nasal recorrente. Antecedente 
de hipertermia maligna (HM) confirmada em familiar de 4º grau; 
exame molecular exoma descartou variantes de HM. Paciente apre-
sentando dismorfias faciais, atraso do desenvolvimento neuropsi-
comotor, microtia à esquerda e deformidade em olho esquerdo, 
sem fatores preditivos de via aérea difícil. Exames laboratoriais 
pré-operatórios normais. Sala cirúrgica preparada com retirada 
de vaporizadores de halogenados, troca de absorvedor de CO2, 
ciclagem de aparelho de anestesia de alto fluxo por 12 horas e 
medicação dantroleno em sala. Realizada pré-medicação com 
midazolam (4,5 mg, VO), monitorização com PANI, oximetria de 
pulso e ECG contínuo em sala. Indução anestésica intravenosa com 
fentanila (30 mcg), lidocaína 1% s/v, propofol (50 mg), rocurônio  
(6 mg), seguida de intubação orotraqueal com sonda nº 4,0 com 
cuff. A temperatura corporal e CO2 exalado foram monitorados 
durante toda a cirurgia. Manutenção anestésica intravenosa com 
propofol 1% em BIC. Durante o intraoperatório manteve-se he-
modinamicamente estável, afebril, apresentando hipercarbia 
isolada (40 a 45 mmHg), sem alterações ao exame físico e padrão 
ventilatório adequado. Procedimento de 155 minutos sem inter-
corrências, extubação em ventilação espontânea, permanecendo 
em sala para recuperação pós-anestésica. Prosseguiu em leito de 
enfermaria, evoluindo com alta hospitalar no PO1 sem intercorrên-
cias. DISCUSSÃO: Casos de HM frequentemente estão associados 
a crianças com síndromes genéticas e apresentam incidência 
aumentada nos últimos anos. O grau de suspeição deve ser cada 
vez maior, associado a reconhecimento precoce de suas manifes-
tações. Hipercarbia isolada pode apresentar uma forma leve da 

síndrome, apesar da normalidade dos demais parâmetros clínicos, 
o que exigiu vigilância contínua e material prontamente disponível 
para tratamento precoce. Neste caso optou-se por recuperação em 
sala cirúrgica, a fim de evitar altas concentrações de halogenados 
exalados dos demais pacientes em SRPA. Após evolução favorável, 
manteve-se em cuidados pós-operatórios habituais. 
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353 – Migração dos médicos anestesiologistas 
no Distrito Federal, nos últimos 20 anos
Autores: *Ícaro Pinto Silva, José Henrique Leal Araújo, Leonardo de Godoy 
Ribeiro, Thiago Martins Prates, Henrique Freitas Araújo, Keller José Netto 
Gonçalves

Instituição: Hospital Santa Marta – ISMEP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Atualmente, existe no Distrito Federal 
(DF) uma discussão sobre a necessidade de aumentar ou diminuir 
as vagas de residência médica ou médico em especialização em 
anestesiologia. O presente trabalho comparou o número de médicos 
inscritos na Sociedade de Anestesiologia do Distrito Federal (SADIF) 
e a quantidade dos que são provenientes do DF comparando com 
os oriundos de outras regiões, de 1999 até 2018. METODOLOGIA: 
Em fevereiro de 2019, fizemos uma revisão das fichas de inscrição 
da SADIF dos últimos 20 anos. Constatamos a matrícula de 340 
sócios ativos. Utilizamos a base de dados da SADIF, pois no exercício 
da medicina privada do DF, comandada pela cooperativa (COOPA-
NEST/DF), é necessário inscrição na SADIF. Anotamos onde cada 
um realizou seu CET. RESULTADO: Observou-se que ocorreram 340 
admissões de 1999 até 2018, sendo que 228 eram do DF e 112 de 
outros estados, principalmente da região sudeste. Observando os 
dados exclusivamente de 2018, tivemos a inscrição de 25 do DF e 
13 de outros estados. Isto é, cerca de 33% dos anestesiologistas 
inscritos na SADIF são provenientes de outros estados. DISCUS-
SÃO: Existem vários fatores que justificam os fluxos migratórios de 
profissionais. Podemos transportar tal fato para o fluxo de médicos 
anestesiologistas. Um dos principais fatores é explicado pela teoria 
econômica, segundo a qual normalmente ocorre migração de regi-
ões saturadas para locais com demanda de médicos especialistas 
com melhor remuneração. Outros fatores, como presença de fami-
liares e custo da migração também têm grande influência. Como o 
fluxo imigratório para o DF ainda continua elevado, supõe-se que 
o mercado de trabalho não está saturado. Concluímos que ainda 
30% da mão de obra dos anestesiologistas do DF provem de centros 
formadores fora do DF. Assim, não existe excesso de formação de 
médicos anestesiologistas no DF.
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387 – Anestesia e a relação médico-paciente 
em portador de surdo-cegueira
Autores: Yan Fernandes Oliveira Rochael, Vera Lúcia Fernandes Azevedo, 
Edelson Moreira da Costa Filho, Eliomar Santana Trindade, Cynthia Cas-
tilhano Lucena da Silva, *Bryan Curvelo de Melo

Instituição: Hospital Santo Antônio / Obras Sociais Irmã Dulce
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INTRODUÇÃO: A relação médico-paciente (RMP) é constituída de 
processos psicossociais complexos de relação, regulados finamente 
entre esses dois atores. A RMP é importante porque deixa o último 
mais seguro e disposto a informar com mais desenvoltura seus 
problemas, sintomas e dúvidas1. Assim, se tem a anestesia do pa-
ciente portador de surdo-cegueira como um grande desafio para 
o estabelecimento adequado da RMP. Neste relato, se tem um 
raro caso de anestesia em paciente surdo-cego. RELATO DE CASO:  
Paciente masculino, 32 anos, surdo-cego com história de perda 
progressiva da visão e audição a partir dos 14 anos, até então já 
alfabetizado, programado para implante coclear sob anestesia 
geral. Sem relato de outras comorbidades, alergias ou vícios. 
Exame físico, de laboratório e imagem dentro da normalidade. 
A comunicação com o paciente se deu por orientação da mãe: 
reconhecimento de escrita com uso do tato em braço e antebra-
ço. Dessa forma se deu toda a comunicação no perioperatório. 
O ato anestésico em si não teve intercorrências. No pós-opera-
tório, paciente evoluiu bem e demonstrando satisfação diante 
de todo o processo perioperatório. DISCUSSÃO: A comunicação 
interpessoal adequada é fundamental para o estabelecimento da 
relação médico-paciente e, por conseguinte, das mínimas infor-
mações necessárias para a realização da avaliação pré-anestésica, 
da obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido, 
sobretudo com a crescente judicialização da medicina e suas 
repercussões médico-legais e para a satisfação do paciente em 
todo o perioperatório, que deve ser buscada de forma rotineira 
tanta na anestesia como em todo ato médico. Problemas de 
comunicação interpessoal estão presentes em todo o sistema de 
saúde e tornam-se mais significantes quando englobam barreiras 
de linguagem e cultura.2 Neste relato de caso em particular, se 
tem um grande desafio: paciente portador de surdo-cegueira. 
Apesar das dificuldades, deve ser buscada de forma incessante 
a melhor forma de comunicação: a que mais se ajuste ao estabe-
lecimento do vínculo entre médico e paciente, sendo, portando, 
individualizada. Maior relevância adquire este tema diante da 
falta de preparo dos profissionais de saúde de uma forma geral 
no trato de pacientes com deficiências, o que se configura como 
uma lacuna desde a graduação até a falta de políticas e protocolos 
voltados para esse público em específico. 
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500 – Perfil do emprego da cetamina na 
prática dos anestesiologistas do Hospital 
de Emergência e Trauma de João Pessoa: 
estratificação das indicações
Autores: *Raíssa Chianca Mavignier de Noronha, José Ribamar Cezarino de 
Araújo Junior, Wendel Tadeu Figueiredo de Melo, Aluiziane Rhaizia Borges 
Gomes, Gualter Lisboa Ramalho, Mônica Isabel Abrantes Leite

Instituição: Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A cetamina é um anestésico dissocia-
tivo que produz analgesia e amnésia, alternativa para anestesia em 
procedimentos de curta duração que não exige relaxamento da 
musculatura esquelética, também recomendada como pré-anes-
tésico, coadjuvante da anestesia geral e analgésico em reduções de 
fraturas, luxações e curativos de queimados. Atualmente, a cetamina 
é usada para atenuar a hiperalgesia, pois é o isômero associado a 
menos efeitos adversos em relação à cetamina racêmica. O presente 
estudo teve por objetivo verificar o perfil de utilização deste fárma-
co por anestesiologistas do hospital de emergência e trauma em 

João Pessoa (HEETSHL-PB). MÉTODO: Realizado estudo transverso 
observacional, com coleta de dados obtida por questionário se-
miestruturado, após aprovação do comitê de ética  e pesquisa, uso 
de termo de consentimento, no total de 59 participantes, incluindo 
anestesiologistas da assistência e residentes do HEETSHL-PB. RESUL-
TADO: Constatamos que 91,5% utiliza dextrocetamina. Estratificando 
as indicações para hiperalgesia: 100% no controle da dor aguda e 
52,5 a 91,5% para diversos tipos de dores crônica. Dos participantes, 
81,3% demonstraram ciência sobre a necessidade de especificação 
para emprego em pediatria. Quanto ao conhecimento dos efeitos 
colaterais, as alucinações são citadas por 90%, e a maioria avalia e 
monitora os parâmetros vitais durante o uso. No entanto, 67,8% 
desconhece a indicação de controle laboratorial da função hepática 
no seu uso prolongado. A sala de cirurgia foi ambiente principal, 
embora seja utilizada fora da mesma, como na emergência e nos 
cuidados pré-hospitalares. Quanto ao conhecimento de guideline, 
66% dos entrevistados desconhecem protocolos referentes ao uso 
da cetamina fora do centro cirúrgico. CONCLUSÃO: Constatou-se 
que a dextrocetamina é amplamente utilizada para analgesia e 
anestesia em diferentes cenários da assistência ao trauma, assim, 
é importante a disseminação de recomendações consensuais a 
respeito dessas indicações e cautelosa prescrição para evitar o 
seu uso abusivo.
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686 – Bloqueio do gânglio esfenopalatino 
para tratamento de cefaleia pós-
raquianestesia
Autores: *Ícaro Pinto Silva, Henrique Freitas Araújo, Marinês da Silva 
Muricy, Keller José Netto Gonçalves, José Henrique Leal Araújo, Pedro 
Henrique de Araújo Alves

Instituição: Hospital Santa Marta

INTRODUÇÃO: A cefaleia pós-punção da dura-máter tem sido docu-
mentada desde a introdução da anestesia espinhal, por Karl August 
Bier, em 1898. Em 1951, Whitacre e Hart desenvolveram a agulha 
ponta-de-lápis. Desde então, o desenvolvimento de novas agulhas, 
mais finas e atraumáticas, tem reduzido significativamente a inci-
dência de cefaleia pós-punção da dura-máter. Terapias alternativas 
ao blood patch estão sendo adotadas, como é o caso do bloqueio 
do gânglio esfenopalatino (BGEP), relatado neste trabalho. RELA-
TO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 28 anos. Deu entrada no 
centro cirúrgico (CC) para realização de apendicectomia por vídeo, 
associada a tratamento cirúrgico de endometriose. Optou-se por 
anestesia combinada, raquianestesia + geral venosa para um pe-
ríodo pós-operatório mais confortável, com menos dor. Paciente 
com anatomia difícil. Optou-se por realizar a punção com agulha 
Whitacre 25 G, apenas uma tentativa. Procedimento anestésico sem 
intercorrências, paciente encaminhada à sala de recuperação (SRPA) 
e, após, alta para o quarto. Trinta e seis horas após o procedimento, 
foi solicitado parecer para a anestesiologia devido a paciente apre-
sentar intensa cefaleia refratária à hidratação e analgesia. Paciente 
no leito, referindo cefaleia intensa em ortostatismo, que melhorava 
em decúbito dorsal horizontal, com fotofobia, náusea e vômitos 
associados. Sinais vitais estáveis. Deambulação e alimentação pre-
judicados pelo quadro clínico. Otimizada hidratação e analgesia da 
paciente. Adicionado paracetamol e cafeína e dexametasona (4 mg, 
de  12/12 horas). Realizado BGEP com lidocaína a 1% com vasocons-
tritor e ropivacaína a 0,375%. Reavaliada 24 horas após o tratamento 
instituído, referia melhora de 80% do quadro, recebendo alta. Um 
dia após a alta, a paciente retorna ao serviço com queixas de cefaleia 
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intensa, vertigem, náuseas e vômitos. Devido à refratariedade do 
tratamento clínico, optou-se pelo blood patch no CC. Imediatamente 
após o procedimento, a paciente evoluiu com melhora do quadro. 
Foi encaminhada à SRPA, onde ficou sob cuidados da anestesiologia 
por 2 horas. Recebeu alta no mesmo período, referindo melhora 
completa da dor e dos sintomas associados. DISCUSSÃO: Apesar 
do diagnóstico de cefaleia pós-punção da dura-máter ser clínico, 
é preciso fazer alguns diagnósticos diferenciais, como meningite e 
hemorragia intracraniana. Confirmado o diagnóstico e, após falha no 
tratamento conservador, pode-se considerar o BGEP, que se acredita 
que atenue a vasodilatação cerebral induzida pela estimulação pa-
rassimpática. Recomenda-se o BGEP antes do blood patch pela sua 
maior segurança e por ser uma técnica menos invasiva. Reserva-se, 
assim, o blood patch para situações refratárias ao BGEP.
Referência 
Cardoso JM, Sá M, Graça R, Reis H, Almeida L, Pinheiro C, Machado D. Bloqueio do 
gânglio esfenopalatino para cefaleia pós-punção dural em contexto de ambulatório. 
Rev Bras Anestesiol. 2017;67(3):311-3.

776 – Análise da abordagem anestésica  
e suas complicações em pacientes submetidos 
a cirurgia ortopédica em posição de cadeira 
de praia em hospital da zona norte do Ceará
Autores: Cristiane Souza Vasconcelos, Rafael Queiroz de Sousa, Audy Rocha 
de Oliveira Filho, Francisco Sávio Alves Arcanjo, *Yure Emanuel Parente 
Carneiro, Ana Paula Scramosin Madeiro

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Sobral

INTRODUÇÃO: O posicionamento dos pacientes em sala cirúrgica 
é uma grande responsabilidade e requer atenção aos detalhes e 
vigilância constante, para minimizar complicações. Embora inco-
muns, graves eventos neurológicos foram relatados em pacientes 
submetidos a cirurgia de ombro na posição de cadeira de praia 
(PCP). A etiologia presumida da lesão do sistema nervoso central é 
a hipotensão e subsequente hipoperfusão cerebral que ocorre após 
alterações no posicionamento sob anestesia geral (AG). OBJETIVO: 
Analisar as abordagens anestésicas de tais pacientes e as complicações 
em um hospital de referência da região norte do Ceará. MÉTODO: 
Estudo observacional. Os dados foram obtidos por meio do sistema 
Intranet da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, foi feita pesquisa 
por procedimentos, selecionando paciente submetidos a cirurgias 
eletivas de ombro em cadeira de praia no período de 01/03/2010 
a 01/03/2019. RESULTADO: As consequências cardiovasculares de 
colocar um paciente na posição da cadeira de praia são atenuadas 
se o procedimento for sob anestesia regional e sedação. Níveis mais 
altos de dióxido de carbono arterial ocorrem no paciente sedado, 
resultando potencialmente em aumento do fluxo sanguíneo cerebral 
e oxigenação cerebral regional em relação ao paciente submetido 
a anestesia geral. Após pesquisa no banco de dados, achamos 76 
cirurgias eletivas de ombro em cadeira de praia, sendo 71 (89,87%) 
em homens e 5 em mulheres (10,13%), não tivemos óbitos como 
desfecho e apenas 1 paciente apresentou complicações neurológicas 
(AIT) no pós-operatório imediato no grupo AG. Os pacientes foram 
divididos em três grupos: 1) AG – 56 pacientes (73,68%), intercorrên-
cias (IT) durante internamento: quatro (5,26%), tempo de internação 
média (TIM) em dias de 5,01, idade média (IM) em anos de 29,00. 2) 
Bloqueio de plexo braquial – 14 pacientes (18,42%), IT: zero (0%), TIM: 
3,333 dias, IM: 27,25 anos. 3) AG mais Bloqueio de plexo braquial – 6 
pacientes (7,89%), IT: um (16,66%), TIM: 5,555 dias, IM: 28,42 anos. 
CONCLUSÃO: A maioria dos ensaios clínicos demonstrou que a PCP 
resulta em reduções na oxigenação cerebral regional, no fluxo san-
guíneo cerebral e na oxigenação do bulbo jugular, bem como na 
autorregulação cerebral e nas variáveis  letrencefalográficas, sendo a 
anestesia regional com sedação relacionada a menores complicações 

do ponto de vista de neurológico. Mais estudos são necessários para 
definir a incidência de eventos adversos neurológicos na posição 
de cadeira de praia, identificar os melhores monitores neurológicos 
intraoperatórios que são preditivos de desfechos neurocognitivos, a 
pressão arterial aceitável “segura” mais baixa durante a cirurgia para 
minimizar eventos indesejados.
Referência 
Murphy GS, Greenberg SB, Szokol JW. Safety of beach chair position shoulder surgery: 
a review of the current literature. Anesth Analg. 2019;129(1):101-18. 

813 – Manejo perioperatório para 
adrenalectomia por feocromocitoma
Autores: Fabricio Dias Antunes, Mayra Souza Chagas, Lucas de Oliveira 
Santos, Danilo Dantas Freire Lima, Danilo Xavier Azevedo, *Joelma Naide 
do Nascimento

Instituição: Universidade Federal de Sergipe

O feocromocitoma é um tumor raro, sendo sua incidência estimada 
em 1 a 2 casos por 100.000 adultos. Hipertensão arterial secundária, 
cefaleias e taquicardia são os principais sintomas. O tratamento 
cirúrgico, com retirada total de todos os focos de tecido tumoral, 
constitui-se no único tratamento definitivo e pode ser realizado 
por via aberta ou videolaparoscópica. O preparo pré-operatório 
é realizado com o objetivo de tratar a hipertensão arterial, evitar 
a ocorrência de paroxismos e corrigir uma eventual hipovolemia.  
O manejo anestésico no perioperatório continua sendo um desafio, 
pois as alterações hemodinâmicas variam de um paciente para outro, 
independentemente do preparo prévio. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo masculino, 41 anos, 69 kg, tabagista, em uso de atenolol (100 
mg/dia), com suspeita diagnóstica de feocromocitoma. Período pré-
-operatório: estável, PA 130 x 80 e FC 58 bpm. Exames laboratoriais, 
ECG, ecocardiografia e exame clínico sem alterações relevantes. Em 
sala, foi monitorizado com ECG, PANI, SpO2, EtCO2, BIS e TOF. Iniciou-se 
2 mg de midazolam associado a 50 mcg de fentanila. Raqui com 15 
mg de bupivacaína 0,5% e 0,08 mg de morfina; punção da artéria 
radial e punção da VJID. indução anestésica com fentanila (200 mcg), 
xylocaína 1% sem vaso 70 mg, cisatracúrio (10 mg), propofol em TCI 
e O2 sob máscara. Realizada laringoscopia direta e IOT, mantendo PA  
110 x 65 mmHg e FC 60 bpm. Manutenção da anestesia foi com pro-
pofol PFS, dexmedetomidina e remifentanila em BIC, além do uso de 
sulfato de magnésio (3 g). No decorrer da cirurgia, houve aumento 
súbito da PAM 160 mmHg e FC 75 bpm. Iniciada infusão de nitroprus-
siato de sódio (10 mcg/kg/min). Houve mais dois episódios de hiper-
tensão com PAM 180 mmHg controlados com a titulação das drogas e  
30 mg de esmolol. Após a retirada do tumor, a PAM caiu para 55 
mmHg, sendo suspenso nitroprussiato de sódio, realizada expansão 
volêmica, infusão de 10 mg de efedrina e introduzida noradrenalina 
em BIC dose baixa. Após 15 minutos, foi suspensa a noradrenalina, 
e o paciente permaneceu estável. Ao fim da adrenalectomia e após 
o despertar com a suspensão dos anestésicos, o paciente foi extu-
bado em sala mantendo T4/T1 > 0,9. Foi à UTI, mantendo PAM de  
77 mmHg, FC de 62 bpm e SpO2 de 99% em ar ambiente, perma-
necendo por 24 horas. Teve alta hospitalar no 3°DPO. DISCUSSÃO:  
O manejo do paciente portador de feocromocitoma durante a cirurgia 
deve visar adequada manutenção da volemia e controle pressórico, se 
necessário, com drogas vasoativas, como alfa e betabloqueadores e 
nitroprussiato de sódio, promovendo, assim, um desfecho satisfatório. 
Referências
Oleaga A, Goni F. Feocromocitoma: actualizaciòn diagnóstica y terapéutica. Endocrinol 
Nutr. 2008;55(5):202-16.

Pereira MAA, Souza BF, Freire DS, Lucon AM. Feocromocitoma. Arq Bras Endocrinol 
Metab. 2004;48(5):751-75.

Robbins SL, Cotran RS, Kumar V, Collins T. Patologia estrutural e funcional. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara; 2000.
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842 – Superdosagem acidental de fentanila 
em espaço subaracnóideo: relato de caso
Autores: *Richaele de Sousa Teixeira, Juliana Barbosa de Souza, Imaikon 
Gomes de Lima, Namir Rodrigues Afonso

Instituição: Hospital Universitário João de Barros Barreto

INTRODUÇÃO: Anestesia subaracnóidea (raquianestesia) consiste na 
inserção de anestésicos locais no interior do espaço subaracnóideo, 
bloqueando de modo reversível a condução do impulso nervoso 
por esse espaço1. A técnica foi escolhida para o procedimento 
deste relato por sua eficiência comprovada. RELATO DE CASO: Sexo 
masculino, 58 anos, ASA II, encaminhado para tratamento cirúrgico 
de herniorrafia inguinal unilateral convencional. Monitorização 
multiparamétrica. Raquianestesia sob técnica asséptica, punção 
mediana com agulha Quinke 25 G, ao nível de L3-L4, saída de LCR 
claro e límpido, injetados 5 mL de solução. Sensibilidade térmica 
alterada, porém atividade motora preservada. Autorizado início 
do ato cirúrgico. Teste álgico realizado pelo cirurgião. Já realizada 
inguinotomia, nota-se ampola de bupivacaína intacta e ampola de 
fentanila completamente aspirada. Após ciência do erro, é acionada 
a anestesiologista mais experiente da equipe e mantida vigilância 
anestésica constante. Procedimento sem intercorrências. Paciente 
em bom estado geral, hemoestável, eupneico em ar ambiente, 
encaminhado à SRPA, onde permaneceu sob monitorização contí-
nua e vigilância presencial de membro da equipe de anestesia por 
12 horas sem apresentar quaisquer complicações, sendo, então, 
liberado para leito de enfermaria, obtendo alta hospitalar no dia 
seguinte. DISCUSSÃO: Diversas doses de fentanila têm sido descritas 
na literatura para uso em bloqueio espinhal durante cirurgia (entre 
2,5 até 50 mcg), sendo a mais empregada a de 25 mcg. Entretanto, 
os resultados quanto à eficácia da fentanila em associação aos 
anestésicos locais são variáveis2. Opioides lipofílicos, como a fen-
tanila, rapidamente cruzam a barreira hematencefálica, possuem 
melhor absorção vascular e se ligam à medula tanto na substância 
cinzenta como na branca, resultando em menor latência, difusão 
rostral limitada, analgesia espinhal ao nível da aplicação, menor 
duração e elevado risco de apneia respiratória precoce1. A fentanila 
também exerce certo efeito anestésico local, fato comprovado em 
preparação isolada de nervo, quando a exposição nervosa resultou 
em bloqueio da condução2. CONCLUSÃO: Não há relatos prévios de 
uso de tal dose de fentanila em raquianestesia, por isso a detecção 
precoce da injeção acidental da mesma no espaço subaracnóideo 
foi determinante para mobilização da equipe de anestesia e garantia 
da segurança do paciente.
Referências 
1. Melo ARC,, Soares GCMM, FJA Martins, Villas Boas WW. Avaliação da dor pós-
-operatória em pacientes submetidos à histerectomia abdominal em um hospital 
de ensino. Rev Med Minas Gerais. 2016;26 (Supl 1):S4-S9.

2. Ferrarezi WPP. Anestesia espinhal para cesareana eletiva : emprego da associação 
de Bupivacaina a diferentes doses de Fentanil - ensaio clínico randomizado [disser-
tação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2019

TERAPIA INTENSIVA

639 – Perfil da prática de sedação e analgesia 
realizada em unidades de terapia intensiva 
em Teresina, PI 
Autores: Sybylla Nogueira Lustosa e Torres, *Isabella Santos Ribeiro Rosário, 
Alexandre Slullitel, Patricia Machado Veiga de Carvalho Mello

Instituição: Centro Universitário UNINOVAFAPI

INTRODUÇÃO: Pacientes críticos frequentemente necessitam de 
procedimentos invasivos e requerem diversas formas de suporte 
avançado de vida, especialmente ventilação mecânica. Sedativos e 
analgésicos são frequentemente usados em pacientes sob ventilação 
mecânica para melhorar a sincronia paciente-ventilador, para aliviar 
ansiedade e estresse físico1. CASUÍSTICA E MÉTODO: O objetivo 
deste trabalho foi traçar o perfil da prática de sedação e analgesia 
realizadas em pacientes de unidades de terapia intensiva (UTI) 
públicas e privadas da cidade de Teresina-PI. Foi realizado estudo 
observacional, transversal e quantitativo em 101 leitos de UTI de 
6 hospitais da cidade de Teresina. No intervalo restrito ao período 
24 horas, foram revisados os prontuários de pacientes com idade 
maior ou igual a 18 anos e tempo de internação maior ou igual a 24 
horas. A coleta de dados foi realizada de forma simultânea por meio 
de ficha padronizada. Foram registrados dados sobre: existência de 
protocolo para sedação na instituição, dose de bolus para início da 
sedação, medicamentos utilizados, interrupção diária de sedação, 
o nível de sedação pela escala de Richmond Agitation Sedation 
Scale (RASS) e utilização de protocolo institucional para avaliação 
de delirium. RESULTADO: Do total de pacientes (n = 101); 29,49% 
estavam em uso de sedativo, sendo o midazolam a escolha em 100% 
dos casos. Entre os analgésicos, fentanila foi utilizado em 24,36%, 
tramadol em 10,26% e morfina em apenas 5,13% dos pacientes.  
A interrupção diária foi realizada em 43,48% dos pacientes. Em 
relação à profundidade da sedação avaliada pela escala RASS, 
observou-se que o RASS – 5 foi observado em 47,83% quando tal 
profundidade era pretendida em 26,06% destes pacientes. Contraria-
mente, o RASS de valor 0 foi observado em 8,7% dos pacientes, em-
bora tal profundidade fosse a pretendida em 26,09% dos pacientes.  
O RASS objetivado não constava do prontuário em 95,65% dos casos. 
O bolus para ínicio da sedação foi realizado em apenas 12,5% dos 
pacientes. Apenas 50% dos hospitais utilizam protocolo de delirium. 
CONCLUSÃO: Fentanila e midazolam foram os medicamentos mais 
utilizados como sedativos. A sedação contínua, sem bolus inicial é 
o método mais empregado para sedação, sendo que a interrupção 
diária da sedação e analgesia não é prática rotineira na maioria dos 
pacientes. A profundidade da sedação pretendida não é atingida 
em parte significativa dos pacientes sob sedação, sendo excessiva 
em cerca de 21% e insuficiente em 17% deles. 
Referência 
1. Salluh JI, Dal-Pizzol F, Mello PV, Friedman G, Silva E, Teles JM, et al. Delirium 
recognition and sedation practices in critically ill patients: a survey on the attitudes 
of 1015 Brazilian critical care physicians. J Crit Care. 2009;24(4):556-62. 

652 – Embolismo pulmonar em paciente 
cirrótico após tratamento endoscópico  
com cianoacrilato para varizes gástricas: 
relato de caso
Autores: *Fabiane Wobido, Alexandre Slullitel, Juliana Estevão Almeida, 
Fabricio Borges Assami, Oswaldo Guilherme Deucher Teixeira

Instituição: Hospital Santa Paula

INTRODUÇÃO: As varizes esofagogástricas (VEG) correspondem à 
2ª causa de hemorragia digestiva alta (HDA). Elas se desenvolvem 
quando a pressão no sistema porta excede 12 mmHg. As varizes 
gástricas (VG) sangrantes são de difícil abordagem endoscópica, 
então a injeção intravaricosa de cianoacrilato é o tratamento mais 
utilizado. Em casos refratários, as opções cirúrgicas incluem anas-
tomose portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS). RELATO 
DE CASO: M.F.S.M., sexo feminino, 62 anos, 60 kg, 1,62 m, portadora 
de hepatite C cirrótica (CHILD B; MELD 11), diabetes melito tipo 
2 e hipotireoidismo. Apresentou hematêmese e foi submetida a 
endoscopia digestiva alta, sendo sedada com fentanila (50 mcg) e 
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midazolam (5 mg). Realizada injeção de solução de cianoacrilato 
em VG. Paciente permaneceu estável e após 5 dias recebeu alta 
hospitalar. Retornou após 2 dias com queixa de tosse seca, dispneia 
e dor torácica ventilatório dependente. Solicitada tomografia de 
tórax que evidenciou presença de material hiperdenso no ramo 
subsegmentar do lobo inferior direito, sugestivo de embolização 
por cianoacrilato, sem indicação de anticoagulação pelo risco de 
novos episódios de HDA. Realizada profilaxia mecânica e pro-
posto TIPS. Paciente submetida a anestesia geral com fentanila  
(2 mcg/kg), propofol (2 mg/kg) e rocurônio (0,8 mg/kg). Ao 
final do procedimento intervencionista, durante a retirada dos 
introdutores, paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória 
(PCR) em assistolia. Realizadas manobras de reanimação car-
diopulmonar (RCP) durante 5 minutos e administrados 2 mg de 
adrenalina com retorno da circulação espontânea com bloqueio 
atrioventricular total, sendo, então, indicado implante de marca-
-passo provisório. Houve a suspeita, não confirmada, de embolia 
aérea. Encaminhada à UTI, intubada com suporte inotrópico com 
dobutamina (10 mcg/kg/min). No 2º dia pós-operatório (PO), foi 
extubada e, no 4º PO, retirado o marca-passo provisório, evoluin-
do com encefalopatia hepática. No 38º PO, paciente foi a óbito. 
DISCUSSÃO: O TIPS é um shunt portocava com alta eficácia para 
descomprimir o sistema porta. A taxa de sucesso no controle do 
sangramento por VEG ultrapassa 90%. Está indicada em pacientes 
CHILD B e C ou MELD maior ou igual 14. Em até 21,5% dos casos 
ocorre ressangramento e risco de encefalopatia hepática. Não há 
consenso terapêutico na literatura para tratamento da embolia 
por cianoacrilato, devendo-se avaliar o risco associado ao uso 
de anticoagulantes. 
Referência 
Coelho FF, Perini MV, Kruger JAP, Fonseca GM, Araújo RLC, Makdissi FF,  et al. Trata-
mento da hemorragia digestiva alta por varizes esofágicas: conceitos atuais. ABCD. 
Arq Bras Cir Dig. 2014;27(2):138-44.

685 – Estudo epidemiológico comparativo nos 
pacientes com pneumonia nosocomial em UTI 
de referência nos anos 2017 e 2018
Autores: *Matheus do Couto, Felipe B. R. Carneiro, Nathalia B. R. Carneiro, 
Lucas Rassi Garcia, Vanessa M. Rassi, Daniela Agra de Castro

Instituição: Hospital do Coração Anis Rassi

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: A incidência de pneumonia no-
socomial em pacientes internados na unidade de terapia intensiva 
(UTI) é de suma importância, visto que a ocorrência desta entidade 
clínica acarreta pior prognóstico em pacientes internados. A impor-
tância deste tema está relacionada ao direcionamento da assistência 
prestada a esse perfil de enfermo. Portanto, objetivou-se caracterizar 
a evolução comparativa da incidência de pneumonia nosocomial 
nos pacientes internados na UTI Geral do Hospital do Coração Anis 
Rassi nos anos de 2017 e 2018. MÉTODO: Estudo epidemiológico 
retrospectivo dos pacientes internados com pneumonia nosocomial 
na UTI Geral do Hospital Anis Rassi nos anos de 2017 e 2018, por 
meio da análise de dados obtidos pelo módulo Epimed (epimed.
com.br). RESULTADO: Os estudos em questão encontraram um 
total de 920 internações no ano de 2017 e 820 internações no ano 
de 2018. No ano de 2017, dentre o total de 920 internações, 44 
(4,8%) evoluíram com diagnóstico de pneumonia nosocomial. Já 
no ano de 2018, das 820 internações registradas, 49 (6,01%) dos 
casos tiveram diagnóstico de pneumonia nosocomial associado. 
No ano de 2017, houve um total de 100 (10,93%) óbitos na UTI. 
No ano de 2018, houve 108 (15,58%) óbitos dentre os internados. 
DISCUSSÃO: Houve acréscimo percentual do número de pacientes 
diagnosticados com pneumonia nosocomial no ano de 2018, entre 
o total de pacientes internados na UTI em relação ao ano de 2017. 
Além disso, observamos que, no ano de 2018, houve um aumento 

da taxa de mortalidade entre os pacientes em estudo. O ano de 
2018 apresentou um maior número de pneumonias associadas à 
assitência de saúde, assim como uma maior taxa de mortalidade 
dentre as internações totais. Faz-se necessário identificar e caracteri-
zar a causa do aumento de tal entidade associada ao cuidado, visto 
que, mesmo que não se possa atribuir o acréscimo de mortalidade 
apenas à pneumonia nosocomial, houve aumento percentual da 
taxa de mortalidade quando comparados os anos. CONCLUSÃO: A 
partir de tais informações, surgem novas ideias acerca de decisões 
a serem tomadas com o objetivo de identificar a causa do aumento 
do número de pneumonias nosocomiais, assim como prevenir e 
reduzir os índices de ocorrência nas futuras internações.
Referências
França CDM, Albuquerque PB, Santos ACBC. Perfil epidemiológico da unidade de 
terapia intensiva de um hospital universitário. InterScientia. 2013;1(2):72- 82.

 Guimarães MMQ, Azevedo MB, Cohen F, Miranda AC, Souza E, Santos FBA, et al. 
Nosocomial pneumonia and the main victim: the older person – measures for ven-
tilator-associated pneumonia control. Crit Care. 2009;13(Suppl 3):P40. 

688 – Perfil diagnóstico dos pacientes 
internados na UTI geral do Hospital  
Anis Rassi em Goiânia,  no ano de 2019,  
de janeiro a junho
Autores: *Matheus do Couto, Milena Aparecida Dionizio Moreira, Felipe B. 
R. Carneiro, Nathalia B. R. Carneiro, Lucas Rassi Garcia, Antônio Fernando 
Carneiro

Instituição: Hospital do Coração Anis Rassi

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: O conhecimento acerca do perfil 
dos pacientes admitidos em unidade de terapia intensiva (UTI) é 
crucial no sentido de proporcionar informações consistentes que 
possibilitem melhor planejar o processo de assistência à saúde 
dos mesmos. A importância dessas informações está relacionada 
ao direcionamento da assistência prestada a esse tipo de usuário. 
Assim, objetivou-se caracterizar perfil diagnóstico dos pacientes 
internados na UTI Geral do Hospital do Coração Anis Rassi. MÉTO-
DO: Estudo retrospectivo dos pacientes internados na UTI Geral 
do Hospital Anis Rassi no ano de 2019 no período de 1 de janeiro 
a 30 de junho, por meio da análise de dados obtidos pelo módulo 
Epimed (epimed.com. br). RESULTADO: O estudo em questão en-
controu um total de 503 internações no período estudado. Sendo 
que os pacientes cirúrgicos representaram 27,13% (134 pacientes) 
e pacientes clínicos foram responsáveis por 62,55% (309 pacientes), 
e não foram identificados 10,32% (51 pacientes). Em relação aos 
pacientes observamos a distribuição dos seguintes diagnósticos: 
pneumonia comunitária 8,91%; pneumonia nosocomial 3,24% (16 
pacientes), insuficiência cardíaca aguda (descompensada) 3,64% (18 
pacientes), hemorragia digestiva alta 2,83% (14 pacientes), infecção 
do trato urinário sintomática alta e baixa 3,24% (16 pacientes), DPOC 
2,83% (14 pacientes), insuficiência renal crônica agudizada 3,24% 
(16 pacientes), edema agudo de pulmão 3,44% (17 pacientes), 
obstrução-suboclusão do trato digestivo 2,23% (11 pacientes), 
colecistectomia 2,02% (10 pacientes) e demais diagnósticos 53,72% 
(267 pacientes). DISCUSSÃO: As doenças do aparelho respiratório 
apresentaram-se de forma mais prevalente em relação às outras 
doenças avaliadas. Faz-se necessário identificar as entidades no-
sológicas das quais os pacientes apresentem maiores causas de 
internações em UTI, de forma a contribuir para a identificação de 
riscos preexistentes, assim como as possíveis medidas de controle e 
tratamento sobre os mesmos. Dessa forma, melhora-se os cuidados 
preventivos sobre populações de risco, além de contribuir para uma 
melhor assistência em ambiente hospitalar. CONCLUSÃO: A partir de 
tais informações, surgem novas ideias acerca de medidas a serem 
desenvolvidas no intuito de ampliar o conhecimento e aprimorar 
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os cuidados assistênciais envolvidos para uma melhor terapêutica 
e melhores desfechos durante o período de internação.
Referência
França CDM, Albuquerque PB, Santos ACBC. Perfil epidemiológico da unidade de 
terapia intensiva de um hospital universitário. InterScientia. 2013;1(2):72- 82.

692 – Perfil epidemiológico de pacientes  
em unidade de terapia intensiva do Hospital 
Anis Rassi em Goiânia
Autores: *Matheus do Couto, Felipe B. R. Carneiro, Nathalia B. R. Carneiro, 
Lucas Rassi Garcia, Antônio Fernando Carneiro, Vanessa M. Rassi

Instituição: Hospital do Coração Anis Rassi

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A medicina intensiva apresentou gran-
des avanços nas últimas décadas. As unidades de terapia intensiva 
(UTI) cresceram e se tornaram responsáveis por grande parte do 
consumo de recursos dos sistema de saúde pela sua complexidade. 
O objetivo desse estudo é conhecer o perfil epidemiológico da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI geral) do Hospital Anis Rassi. 
MÉTODO: Estudo retrospectivo dos pacientes internados na UTI 
Geral do Hospital Anis Rassi no ano de 2018 por meio da análise de 
dados obtidos pelo módulo Epimed (epimed.com.br). RESULTADO: 
O estudo demonstrou um total de 820 internações no período de 
2018; dessas, 430 (52,7%) foram do sexo masculino e 385 (47,27%) 
do sexo feminino. Em relação ao tipo de internação: 499 pacientes 
relacionados à clínica geral (61,23%); vindo de uma cirurgia eletiva 
245 casos (30,06%), cirurgia de urgência 35 casos (4,29%) e não iden-
tificado em apenas 36 casos (4,42%). DISCUSSÃO: A relevância de se 
traçar o perfil epidemiológico de uma UTI consiste na necessidade 
de se conhecer indicadores que possam ajudar no planejamento da 
melhoria da qualidade do tratamento ao paciente. E assim, temos a 
redução da morbimortalidade e dos custos de internação por meio 
da elaboração de protocolos e metas para o tratamento do doente 
gravemente enfermo. Portanto, evidenciar um perfil epidemiológico 
dos doentes nas UTI de hospitais privados, explorando variáveis 
ainda não analisadas sobre as características e evolução clínica da 
população-alvo, é importante para traçar metas específicas, bem 
como para identificar as necessidades de recursos para o atendi-
mento e a facilitação da elaboração de um planejamento estratégico 
voltado à qualidade da assistência e segurança do paciente crítico, 
direcionando, assim, as ações administrativas para as dificuldades 
evidenciadas. Tendo em vista a demanda crescente por leitos de 
UTI e seu alto custo, o conhecimento do perfil epidemiológico e 
prognóstico de populações específicas de pacientes atendidos por 
essas unidades é muito importante.
Referência
França CDM, Albuquerque PB, Santos ACBC. Perfil epidemiológico da unidade de 
terapia intensiva de um hospital universitário. InterScientia. 2013;1(2):72- 82.

697 – Miocardite fulminante com suporte 
circulatório por ECMO: relato de caso
Autores: Lucas Vendrami Rimi, Alex Fantinatti Teixeira, Marcelo Ribeiro 
de Magalhães Queiroz, *Vanessa Ramalho de Brito, Fernanda Lourenço 
Furigo, Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituição: Hospital São Camilo Pompeia

INTRODUÇÃO: A miocardite é um processo inflamatório do músculo 
cardíaco que pode provir de diversas causas – infecciosas, imuno-
lógicas, toxinas, drogas. Em sua forma fulminante, apresenta-se 
com sintomas cardíacos de início súbito, que se manifestam após 
sintomas inespecíficos e rapidamente evoluem para deterioração 
hemodinâmica, com insuficiência cardíaca, choque e arritmias 

potencialmente fatais. RELATO DE CASO: Paciente o sexo feminino, 
38 anos, portadora de esclerose sistêmica, deu entrada no pronto-
-socorro com queixa de febre, mialgia, tosse e coriza. Apresentava 
hemograma inalterado. Após 4 dias, retorna relatando prostração, 
diarreia e desconforto torácico. Ao exame, apresentava hipotensão 
(60 x 30 mmHg) refratária a 3 L de cristaloides, hipofonese de bu-
lhas e turgência jugular. Ecocardiografia mostrou fração de ejeção 
normal, sem disfunção e sem derrame pericárdico. Encaminhada à 
UTI, onde nos próximos 2 dias evoluiu com piora clínica, havendo 
necessidade de doses progressivas de drogas vasoativas, compro-
metimento sistólico por hipocinesia difusa do miocárdio e derrame 
pericárdico moderado, com sinais de restrição. Apresentou, então, 
parada cardiorrespiratória recebendo 7 ciclos de ressuscitação, com 
retorno à circulação espontânea após drenagem de 150 mL de líqui-
do pericárdico, porém mantendo comprometimento miocárdico. 
Levantada hipótese de miocardite fulminante e introduzido suporte 
circulatório através de oxigenação por membrana extra-corpórea 
(ECMO) venoarterial. Permaneceu em ECMO por 4 dias, durante os 
quais houve uma melhora gradual da função miocárdica, proce-
dendo-se o desmame e a retirada bem-sucedida no 5º dia. DISCUS-
SÃO: A miocardite deve ser suspeitada na presença de disfunção 
ventricular sistólica de início recente sem doença cardíaca prévia, 
especialmente se associada a síndromes infecciosas respiratórias 
ou doenças imunológicas. O diagnóstico definitivo é feito através 
da histopatologia, porém a maioria dos pacientes com suspeita de 
miocardite aguda não é submetida à biópsia miocárdica, sendo 
os dados clínicos, eletrocardiográficos e os métodos de imagem a 
principal forma de elucidação. A ecocardiografia é um componente 
importante para avaliar a função ventricular e descartar outras causas 
de falência cardíaca. Os achados clássicos incluem hipocinesia global, 
com ou sem derrame pericárdico. Os pacientes que sobrevivem ao 
quadro agudo da miocardite fulminante apresentam prognóstico 
favorável em longo prazo, com boa recuperação da função cardíaca. 
Isso reforça a importância do suporte hemodinâmico adequado na 
fase aguda do quadro. A ECMO é a forma mais utilizada de suporte 
circulatório para os pacientes com miocardite. No nosso caso, ela foi 
fundamental para manter o débito cardíaco no período de maior 
disfunção, permitindo a manutenção da perfusão tecidual até a 
recuperação do miocárdio. 
Referência 
Schultz JC, Hilliard AA, Cooper LT Jr, Rihal CS. Diagnosis and treatment of viral myo-
carditis. Mayo Clin Proc. 2009;84(11):1001–9.

884 – Perfil diagnóstico dos pacientes 
internados na unidade de terapia intensiva  
do Hospital Anis Rassi em 2018
Autores: Daniela Agra de Castro, Felipe B. R. Carneiro, Nathália B. R. Car-
neiro, Lucas Rassi Garcia, Gabriel F. Navarrete, Bernardo de Castro Neto

Instituição: Anis Rassi

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: O perfil dos pacientes em uma 
unidade de terapia intensiva (UTI) é de suma importância para 
poder melhor planejar o processo de assistência a saúde ao usuário. 
OBJETIVO: Caracterizar perfil diagnóstico dos pacientes internados 
na UTI de adultos do Hospital do Coração Anis Rassi. MÉTODO: 
Estudo retrospectivo dos pacientes internados na UTI Geral do 
Hospital Anis Rassi no ano de 2018 por meio da análise de dados 
obtidos pelo módulo Epimed. RESULTADO: O estudo em questão 
encontrou um total de 820 internações no período analisado. Sendo 
que os pacientes cirúrgicos representaram 34,35% (280 pacientes), 
pacientes clínicos foram responsáveis por 61,23% (499 pacientes). 
Em relação aos pacientes, observamos os seguintes diagnósticos: 
pneumonia comunitária 9,08%, pneumonia nosocomial 6,01%, 
DPOC descompensado 4,54%, cuidados paliativos 3,31%, edema 
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agudo de pulmão 2,82%, infecção urinária 2,82%, cirurgia com troca 
de valva mitral 2,82%, colecistectomia 2,58%, revascularização do 
miocárdio 2,45%, insuficiência cardíaca descompensada 2,09% e 
demais 56,97%. DISCUSSÃO: Houve predominância das doenças 
do aparelho respiratório durante internação nessa UTI em questão. 
Sendo assim, é necessário identificar os diagnósticos em que a 
população em geral apresenta maior prevalência nas internações, 
de forma a contribuir para o mapeamento de riscos existentes e 
as possíveis medidas de controle. Os serviços de atenção à saúde 
poderiam melhor coordenar suas práticas para melhor atendimento 
à população de risco. CONCLUSÃO: Diante destas considerações, 
surgem novas perspectivas de estudos a serem desenvolvidos, no 
sentido de ampliar o conhecimento sobre os pacientes internados, 
classificá-los e, por fim, buscar a melhoria na qualidade. As carac-
terísticas epidemiológicas de uma unidade de saúde permitem a 
tomada de decisões estratégicas visando a aspectos importantes, 
como a adequação de tecnologia, o treinamento dos recursos 
humano se a reavaliação dos processos de atenção.
Referência
França CDM, Albuquerque PB, Santos ACBC. Perfil epidemiológico da unidade de 
terapia intensiva de um hospital universitário. InterScientia. 2013;1(2):72- 82.

TRANSFUSÃO, HEMOSTASIA  
E TROMBOSE

117 – Papel da hemodiluição normovolêmica 
aguda na taxa de transfusão sanguínea 
nos pacientes submetidos a tratamento 
cirúrgico de escoliose: estudo observacional 
retrospectivo
Autores: Layana Vieira Nobre, Luis Vicente Garcia, *Stephanie Merissa 
Trovati Chaves Martins

Instituição: HC-FMRP-USP

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A hemodiluição normovolêmica aguda 
(HNA) apresenta-se como estratégia para evitar transfusões sanguí-
neas durante procedimentos cirúrgicos com expectativa de elevada 
perda sanguínea intraoperatória, tal qual na cirurgia de escoliose. 
Este estudo avaliou o papel da HNA na redução da necessidade de 
transfusão sanguínea em pacientes submetidos à correção cirúr-
gica de escoliose. MÉTODO: Estudo observacional retrospectivo 
realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP). Análise 
dos prontuários de pacientes submetidos à correção de escoliose, no 
período entre janeiro de 1996 e dezembro de 2016. Foram avaliados 
dados antropométricos (idade e peso) e sexo, presença de doenças 
concomitantes, dados referentes à anestesia e à cirurgia, dados 
laboratoriais e eventos adversos. A amostra final de 33 procedimen-
tos, que foram conduzidos sob a mesma abordagem anestésica, 
foram divididos em dois grupos: 16 no grupo Hemodiluição e 17 no 
grupo Controle. A indicação de HNA foi determinada pela recusa 
à transfusão sanguínea pelos pacientes, por motivos religiosos. 
RESULTADO: A amostra foi estatisticamente homogênea, e os gru-
pos foram comparáveis. O volume de sangue homólogo utilizado 
pelo grupo Hemodiluição (86,38 ± 240,6 mL) foi significativamen-
te menor que no grupo Controle (630,8 ± 676,8 mL), p = 0,0016.  
A porcentagem de pacientes que necessitou de sangue homólogo 
foi de 12,5% no grupo Hemodiluição, enquanto, no grupo Controle, 
foi de 70,69% (p = 0,0013). Em relação à média de dias de internação 
hospitalar, não foi observada diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos (p = 0,6081). A média de dias de internação foi, 
no grupo Controle, de 12 ± 10 dias e, no grupo Hemodiluição, de  
16 ± 23 dias. No momento da alta hospitalar, os valores médios de 
hemoglobina e hematócrito entre os grupos não apresentaram 
diferenças estatisticamente significativas (p = 0,0679 e p = 0,1027, 
respectivamente). Os valores médios de hemoglobina e hematócrito 
na alta hospitalar foram, no grupo Hemodiluição, respectivamente,  
8,82 ± 1,72 g/dL e 27,09 ± 5,06%, enquanto, no grupo Controle, 
foram, respectivamente, 10,42 ± 1,90 g/dL e 31,28 ± 5,69%. CONCLU-
SÃO: A HNA, em cirurgias para correção de escoliose, está associada 
à redução da taxa de transfusão sanguínea e mantém os valores 
de hemoglobina e hematócrito, no momento da alta hospitalar, 
em níveis clinicamente aceitáveis, seguros e semelhantes aos dos 
pacientes que não a realizaram, satisfazendo as necessidades dos 
pacientes, sem, no entanto, aumentar a exposição aos conhecidos 
e bem estabelecidos riscos relacionados à transfusão de sangue 
homólogo. A HNA também não foi associada a aumento nas taxas 
de eventos adversos pós-operatórios, nas taxas de infecção ou na 
duração de internação hospitalar.
Referência
Oppitz PP, Stefani MA. Acute normovolemic hemodilution is safe in neurosurgery. 
World Neurosurg. 2013;79(5-6):719–24. 

193 – Anestesia para esplenectomia em 
paciente portador de púrpura trombocitopênica 
idiopática com nível de plaquetas inferior a 
10.000/mm3: relato de caso
Autores: *Jéssica Luisa Nogueira Meinert, Gabrielle Paggi Montemezzo, 
Marselle Ribas, Andressa Jardim Pierin, Luciane Garcia da Silva, Ezequiel 
Milani Machado

Instituição: Hospital Angelina Caron

INTRODUÇÃO: A púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) é uma 
condição que leva à destruição imunomediada das plaquetas e à 
redução da sua produção, processo que ocorre principalmente no 
baço. Dada a sua origem autoimune, seu tratamento inicial é base-
ado no uso de glicocorticoides ou imunoglobulinas. Com a falha do 
tratamento clínico, muitos casos acabam sendo levados para cirurgia. 
A esplenectomia remove o maior sítio destruidor de plaquetas e de 
síntese de anticorpos, apresentando altas taxas de cura. O objetivo 
deste relato é apresentar o caso de um paciente com PTI que possuía 
plaquetopenia grave e foi submetido à esplenectomia, e discutir 
qual é o melhor momento para transfusão plaquetária. RELATO 
DE CASO: Homem, 37 anos, 78 kg, tabagista, estado físico ASA III, 
com diagnóstico de PTI. Realizou tratamento com pulsoterapia de 
corticoide, sem melhora, sendo encaminhado para realização de 
esplenectomia. Em consulta pré-anestésica, apresentava plaquetas 
de 3.327/mm3. A US de abdome revelou esplenomegalia. Ao chegar 
à sala cirúrgica, foi obtido um acesso periférico jelco 16G e instalada 
monitorização. Foi realizada a transfusão de 2 concentrados de 
plaquetas. Em seguida, foi induzida a anestesia geral balanceada 
e realizada intubação orotraqueal; manutenção de 1 CAM com 
sevoflurano em 2%. Foram transfundidos mais 2 concentrados 
de plaquetas no intraoperatório antes da esplenectomia e mais 4 
concentrados após a esplenectomia, totalizando 8 concentrados. 
No dia seguinte ao procedimento cirúrgico, o exame laboratorial 
mostrou plaquetas de 58.360/mm3. DISCUSSÃO: A segurança da 
anestesia e do paciente, no caso de níveis muito baixos de plaquetas 
(inferiores a 10.000/mm3), é questionável. Pode ocorrer sangramen-
to da via aérea por trauma durante a intubação ou sangramento 
intracraniano decorrente do reflexo da tosse desencadeado pelo 
tubo orotraqueal. No caso de procedimentos invasivos com risco 
aumentado de sangramento, a transfusão preventiva é indicada 
quando a contagem for inferior a 50.000/mm3. Em média, um terço 
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das plaquetas transfundidas são sequestradas pelo baço, onde 
serão destruídas, e sua vida média é reduzida para 2 a 3 dias ou 
até mesmo para minutos. Sabe-se que, após o clampeamento da 
artéria esplênica, a quantidade de plaquetas circulantes aumenta 
rapidamente, mesmo sem a transfusão plaquetária, sendo este o 
melhor momento para transfusão. Não há um consenso na literatura 
quanto à necessidade de transfusão, e é sempre importante lembrar 
que ela não é isenta de riscos, sendo fundamental o uso de critérios 
para a transfusão de qualquer hemoderivado.
Referências
Chen X, Peng B, Cai Y, Zhou J, Wang Y, Wu Z, et al. Laparoscopic splenectomy for 
patients with immune thrombocytopenia and very low platelet count: is platelet 
transfusion necessary? J Surg Res. 2011;170(2):e225–32.

Wu Z, Zhou J, Pankaj P, Peng B. Laparoscopic splenectomy for immune thrombo-
cytopenia (ITP) patients with platelet counts lower than 1 × 109/L. Int J Hematol. 
2011;94(6):533–8.

319 – A influência da transfusão sanguínea 
na sobrevida dos pacientes transplantados 
hepáticos
Autores: *Victhor Castelo Branco Chaves, José Carlos Rodrigues Nascimento, 
Aglais Gonçalves da Silva Leite, Rogean Rodrigues Nunes, Domingos Gerson 
de Sabóia Amorim, Francisco Diego Silva de Paiva

Instituição: Hospital Geral de Fortaleza

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O transplante ortotópico de fígado 
(TOF) é um procedimento cirúrgico complexo e, historicamente, 
foi relacionado com perda excessiva de sangue e necessidade de 
transfusão de grandes quantidades de produtos sanguíneos. O 
volume transfusional chegava a compor cerca de 10% dos custos do 
transplante. Este estudo teve como objetivo avaliar a mortalidade 
em 1 ano dos pacientes transplantados hepáticos relacionados 
com a transfusão de concentrado de hemácias (CH). MÉTODO: 
O estudo do tipo prospectivo e observacional foi realizado no 
Hospital Geral de Fortaleza, no Estado do Ceará, sendo incluídos 
178 pacientes submetidos ao TOF no período de outubro de 2014 
a dezembro de 2017, de ambos os sexos e com idade a partir de 
18 anos. A análise da mortalidade foi relacionada com a transfusão 
de até 3 CH e mais de 3 CH. RESULTADO: Dos 178 pacientes, 109 
foram transfundidos com até 3 CH, com média de 1,19, e tiveram 
mortalidade de 26,6%, enquanto 69 receberam transfusão de mais 
de 3 CH, com média de 7,75, e tiveram mortalidade de 39,13%.  
O valor de p encontrado foi 0,0252. CONCLUSÃO: Nessa análise, a 
sobrevida em 1 ano foi significativamente superior nos pacientes 
que receberam até 3 CH, reforçando que a transfusão sanguínea é 
um fator de risco para mortalidade.
Referência
Rana A, Petrowsky H, Hong JC, Agopian VG, Kaldas FM, Farmer D, et al. Blood transfusion 
requirement during liver transplantation is an important risk factor for mortality. J 
Am Coll Surg. 2013;216(5):902-7.

455 – Protocolo de reserva de concentrado  
de hemácias para cirurgias eletivas
Autores: *Fernanda dos Santos Almeida, Rafael Costa Batista, Isadora 
Gonçalves Nagaya, Eliomar Santana Trindade, Gilvan da Silva Figueiredo, 
Vera Lucia Fernandes de Azevedo, Isadora Gonçalves Nagaya

Instituição: Obras Sociais Irmã Dulce

INTRODUÇÃO: O uso racional de hemocomponentes tem sido alvo 
de debate em diversas sociedades médicas nas últimas décadas. 
O volume aquém das doações, o elevado custo de manutenção 
de estocagem e o uso indiscriminado são alguns dos fatores que 
contribuem para o cenário de escassez em diversas instituições.  

Diversos autores começaram a questionar a real necessidade de 
tipagem e reserva de sangue de rotina para uma variedade de 
procedimentos cirúrgicos eletivos de diversas especialidades. 
Uma lista de recomendações de reserva para uma série de pro-
cedimentos cirúrgicos foi descrita pela primeira vez em 1976 
por Friedman e colaboradores. No entanto, idealmente, deve-se 
utilizar protocolos de reserva de hemocomponentes baseados 
em dados específicos da instituição, que melhor refletem o perfil 
individual de cada serviço. OBJETIVO: Elaborar um protocolo de 
reservas cirúrgicas de concentrado de hemácias (CH) para uso no 
nosso serviço para cirurgias eletivas, embasado cientificamente, 
adequado à realidade hospitalar, para otimizar o uso racional do 
sangue. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, que 
analisa dados quantitativos e qualitativos referentes às solicitações 
de reserva de hemocomponentes pelo centro cirúrgico do hospi-
tal. Para a elaboração do protocolo, foi realizado o levantamento 
de dados referentes às solicitações de reservas realizadas neste 
hospital entre outubro de 2016 e janeiro de 2017. Com base nesses 
dados, calculou-se o índice de pacientes transfundidos (IPT), que 
definiu o percentual das reservas que foram utilizadas. O IPT foi 
obtido individualmente para cada tipo de cirurgia por meio de um 
cálculo matemático feito com a seguinte fórmula: IPT = número 
de pacientes transfundidos × 100 ÷ número total de cirurgias. 
O cálculo de IPT serviu de base para estabelecer o protocolo de 
conduta hemoterápica a ser seguida em cada tipo de cirurgia 
eletiva realizada no referido serviço. Dessa forma, estabeleceu-se 
que: quando IPT > 1%, nenhuma conduta é necessária; quando 
IPT é 1 a 10%, deve-se realizar tipagem sanguínea e pesquisa de 
anticorpos antieritrocitários irregulares; e, quando IPT > 10%, 
deve-se reservar concentrado de hemácias. RESULTADO: Du-
rante o período do estudo, foram realizados 328 procedimentos 
cirúrgicos com reserva de CH com alta taxa de não utilização de 
todos os hemocomponentes disponibilizados, principalmente o 
CH (94,9%). CONCLUSÃO: A partir do resultado do IPT, foi definida 
uma conduta hemoterápica cirúrgica para cada tipo de cirurgia, 
e, a partir disso, foi elaborado um protocolo de reservas de CH 
para cirurgias, com o intuito de racionalizar a solicitação de re-
servas para ser implementada no hospital. Esse protocolo passa 
a ser um instrumento regulatório, para a equipe médica e para a 
agência transfusional, contribuindo para a economia de recursos 
financeiros e de sangue.
Referência
Friedman BA, Oberman HA, Chadwick AR, Kingdon KI. The maximum surgical 
blood order schedule and surgical blood use in the United States. Transfusion. 
1976;16(4):380–7.

587 – Prevalência de anemia no  
pré-operatório em pacientes com mais  
de 18 anos submetidos a cirurgias em  
um hospital universitário no sul do Brasil
Autores: *Márcio Rahel Farias Guimarães, Clarissa Mendanha, Mônica 
Moraes Ferreira, Josiane Crestani Gonzaga, Elaine Aparecida Felix Schirmer, 
Luciana Paula Cadore Stefani

Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

INTRODUÇÃO: A anemia pré-operatória é um fator de risco 
independente para desfechos desfavoráveis, como aumento 
de transfusão sanguínea, mortalidade e morbidade, incluindo 
riscos de hospitalização prolongada e readmissão hospitalar. 
Atualmente, para reduzir esses riscos, consideram-se adequados 
níveis pré-operatórios ≥ 13 g/dL de hemoglobina (Hb). Anemias 
são detectadas em 30 a 40% dos pacientes cirúrgicos, sendo a 
deficiência de ferro a causa mais frequente. O diagnóstico e o 
tratamento apropriados da anemia no pré-operatório reduzem 
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a necessidade de transfusão em 62%. Portanto, é importante 
identificar sua prevalência na nossa população, com o propósito 
de estabelecer melhorias nos processos de preparo do paciente 
no pré-operatório. OBJETIVO: Identificar a prevalência de anemia 
no pré-operatório e a incidência de transfusão sanguínea no 
pós-operatório de pacientes cirúrgicos do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA). METODOLOGIA: Dados referentes às cirurgias 
realizadas em pacientes adultos (> 18 anos), de janeiro a dezembro 
de 2018, foram coletados do sistema de informações do HCPA.  
A prevalência de anemia entre os pacientes foi estratificada de acor-
do com a idade e a prevalência de transfusão de acordo com níveis 
de Hb pré-operatória. RESULTADO: Do total de pacientes adultos 
cirúrgicos (n = 6.933), a maioria foi do sexo feminino (52,7%); 75,4% 
foram submetidos a cirurgias eletivas e 50% foram classificados 
como ASA II e 30%, ASA III. A média de Hb em pacientes na faixa 
de 18 a 44 anos foi 12,1 g/dL (DP 2,37) e, naqueles maiores de 
80 anos, foi de 10,6 g/dL (DP 2,25). Apenas 36% apresentaram  
Hb > 13 g/dL, sendo os demais considerados anêmicos; 37% 
apresentaram níveis entre 10 e 12 g/dL, 24% entre 7 e 9 g/dL 
e 3% < 7 g/dL. Trinta e oito por cento dos pacientes receberam 
transfusão sanguínea em algum momento do pós-operatório, 
sendo que a transfusão ocorreu em 82% dos pacientes com Hb 
< 7 g/dL, em 68% daqueles com Hb entre 7 e 9 g/dL e em 19% 
daqueles com Hb > 10 g/dL. CONCLUSÃO: A alta prevalência de 
Hb < 13 g/dL detectada no pré-operatório, com elevada taxa de 
transfusão sanguínea perioperatória, abre espaço para introdução 
de medidas preventivas. A proposta é estabelecer um programa 
institucional denominado PBM (Patient Blood Management), que 
consiste na aplicação de uma abordagem multiprofissional e 
multidisciplinar para o diagnóstico e o tratamento precoce da 
anemia ferropriva, aplicando técnicas de conservação sanguínea 
e uso racional dos componentes sanguíneos. Os objetivos são 
melhorar os desfechos desfavoráveis dos pacientes cirúrgicos e 
reduzir custos. Essa análise inicial é necessária para construção dos 
indicadores de processo e de resultado para o acompanhamento 
do projeto de melhoria que compõe a estratégia PBM.
Referência
Tan GM, Guinn NR, Frank SM, et al. Proceedings From the Society for Advancement 
of Blood Management Annual Meeting 2017: Management Dilemmas of the Surgical 
Patient-When Blood Is Not an Option. Anesth Analg 2019; 128:144.

588 – Uso da simulação em via aérea difícil 
em um serviço de anestesiologia: emprego 
de estratégia ativa de ensino para melhorar 
a segurança dos pacientes submetidos à 
anestesia
Autores: *Márcio Rahel Farias Guimarães, Carolina Alboim, Ana Lúcia 
Costa Martins, Betina Ribeiro Borges, Giuliano Machado Danesi, Luciana 
Paula Cadore Stefani

Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

INTRODUÇÃO: Complicações relacionadas ao manejo das vias 
aéreas (VA) são a principal causa de morte ou dano cerebral per-
manente, relacionado à anestesia. Via aérea difícil (VAD) é a situ-
ação na qual o profissional treinado tem dificuldade de realizar 
a intubação traqueal e/ou a ventilação de um paciente. Somente 
o treinamento apropriado e o raciocínio ágil podem salvar vidas 
nas catastróficas situações de VAD na prática clínica. Com isso, 
cada vez mais há necessidade de seguir protocolos e algoritmos 
bem-definidos. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Organizar e orientar 
o raciocínio do manejo diante de uma situação de VAD, por meio 
de treinamento teórico-prático, bem como o desenvolvimento de 
habilidades com novas tecnologias, a fim de melhorar a segurança 
e a qualidade do atendimento ao paciente cirúrgico de nossa 

instituição. MÉTODO: Para a gestão desse processo, criou-se um 
grupo de trabalho em VA em nosso Serviço de Anestesiologia, 
e definiu-se a estratégia de melhoria do processo em 4 etapas. 
Etapa 1: confecção de protocolos adaptados à realidade da nossa 
instituição; Etapa 2: levantamento das necessidades para o aten-
dimento da VAD e elaboração de um módulo móvel contendo 
os materiais e equipamentos específicos para essa abordagem. 
Etapa 3: treinamento do grupo de VA em workshops nacionais e 
internacionais. Etapa 4: treinamento de habilidades e simula-
ção realística de casos de VAD para todos os anestesiologistas. 
RESULTADO: Foram confeccionados 4 protocolos assistenciais: 
VAD prevista, VAD não prevista, VAD duvidosa e extubação em 
situação de risco. A capacitação do corpo clínico foi realizada em 
eventos com simulação de casos e treinamento de habilidades 
com base nos protocolos. Foram realizados treinamentos de 
fibrobroncoscopia com simulação virtual, além de 240 horas de 
aperfeiçoamento prático. Foram adquiridos 2 novos equipamentos 
para VAD: videolaringoscópio e fibrobroncoscópio. CONCLUSÃO: 
A gestão da VAD requer estratégias multimodais para que haja 
melhoria na assistência. Apesar de existirem protocolos interna-
cionais, é necessário que se adapte à realidade da organização. 
Espera-se modificar a cultura no cuidado do paciente com VAD 
e, em consequência, reduzir os eventos adversos associados.
Referência
Apfelbaum JL, Hagberg CA, Caplan RA, Blitt CD, Connis RT, Nickinovich DG,  et. al. 
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618 – Transfusão maciça durante 
prostatectomia
Autores: *Fernando Magrini Giachini, Leonel dos Santos Pereira, Flávia 
Alves Gomes, Camila Calderoni Fraga, Camila Gonçalves de Santana Rosa, 
Rodrigo Pereira Diaz André

Instituição: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ)

INTRODUÇÃO: O manejo do choque hemorrágico está entre os 
maiores desafios do anestesiologista. Nos últimos anos, houve 
uma mudança no paradigma de tratamento, priorizando o uso 
de hemocomponentes em detrimento de grandes volumes de 
cristaloides. RELATO DE CASO: J.A.F., sexo masculino, 61 anos, 
submetido a prostatectomia radical para tratamento de adeno-
carcinoma de próstata. ASA p I, capacidade funcional > 4 METS. 
Negou história de sangramentos anormais ou necessidade de 
hemotransfusões prévias; sem alergias. Antecedente anestésico 
cirúrgico de hernioplastia inguinal esquerda em 2009 sob ra-
quianestesia sem intercorrências. Ao exame, corado, hidratado, 
estável hemodinamicamente, eupneico em ar ambiente, sem 
queixas. Exames normais com hematócrito de 45%. Submetido 
a anestesia geral balanceada. Monitorização básica associada à 
pressão arterial invasiva e acesso venoso periférico 14 G. Após 
210 minutos, sangramento profuso em sítio cirúrgico e instabili-
dade hemodinâmica com resposta débil a infusão de cristaloide 
mesmo após cateterismo de novo acesso periférico calibroso e 
infusão contínua de fenilefrina. Gasometria arterial com acidose 
metabólica, aumento de lactato e Ht 35%. Instalado catéter venoso 
central em veia jugular interna ecoguiado para início de infusão 
de norepinefrina (NE). Estabilidade hemodinâmica obtida após 
controle do sangramento, uso racional e restrito de cristaloide 
e expansão volêmica com coloide, infusão de NE (0,3 mcg/kg/
min) e instauração do protocolo de hemotransfusão maciça do 
hospital. Normotermia foi mantida durante todo o ato operatório 
com o uso de manta térmica. Procedimento de 285 minutos. 
Foi encaminhado ao CTI acordado, extubado e eupneico em 
macronebulizacão, estável com NE (0,05 mcg/kg/min). Admitido 
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no CTI com Ht 29%, acidose metabólica e aumento da creatinina 
basal. Alta da unidade fechada após dois dias de internação 
sem necessidade de hemotransfusão no período, resolução da 
acidose, melhora evolutiva da anemia, do lactato e da função 
renal. DISCUSSÃO: A apropriação do conceito estabelecido no 
trauma de hipotensão permissiva, ressuscitação volêmica e con-
trole do sangramento são pilares da ressuscitação de controle 
de danos, objetivando-se evitar a perpetuação da hipotermia, 
acidose e coagulopatia e pode mostrar-se benéfica no manejo 
de sangramento agudo associado a outros contextos dentro da 
prática anestésico-cirúrgica. A utilização de cristaloides neste 
caso deve ser feita de maneira racional, uma vez que grandes 
volumes podem ocasionar aumento da pressão hidrostática, 
coagulopatia dilucional e agravar a hipotermia. A administração 
precoce de hemocomponentes é necessária para restaurar a co-
agulação efetiva e perfusão tecidual, melhorando sobremaneira 
o desfecho desses pacientes. 
Referência
Pohlman TH, Walsh M, Aversa J, Hutchison EM, Olsen KP, Reed RL. Damage control 
resuscitation. Blood Rev., 2015;29(4):251-62.

763 – Deficiência de fator VII - a detecção  
pré-operatória permite manejo adequado: 
relato de caso
Autores: *Marcel Trindade, Rodolpho A. Saidler, Carlos Eduardo L. Nunes, 
Felipe Amorim, Rogério Sarmento, Karen Faria, Marcel Trindade, Rodolpho 
A. Saidler, Carlos Eduardo L. Nunes

Instituição: Americas Medical City, CET Hospital das Americas

INTRODUÇÃO: A deficiência de fator VII (FVII) é uma coagulopatia 
rara (1:500.000), autossômica recessiva, caracterizada por pobre 
correlação entre o nível de atividade coagulante do fator VII e 
sintomas hemorrágicos. O fator VII possui papel fundamental na 
coagulação sanguínea. Sua deficiência pode promover hemor-
ragia perioperatória potencialmente grave. A suspeição clínica 
e a detecção precoce são essenciais para o manejo adequado. 
RELATO DE CASO: Paciente K.M.M., mulher, 27 anos, sem história 
de sangramentos anormais, em 2012, durante exames pré-ope-
ratórios, para sua primeira cirurgia, gastroplastia para obesidade 
mórbida; apresentou alteração acentuada no tempo de protrom-
bina. Isso motivou investigação, que detectou deficiência grave 
do fator VII. Foi submetida à gastroplastia de Fobi-Capella com 
reposição de fator VIIa recombinante e ácido tranexâmico, sem 
intercorrências. Após 7 anos, evoluiu com vômitos recorrentes, 
obtendo diagnóstico de migração de anel do pouch gástrico, 
necessitando de nova abordagem cirúrgica. O Serviço de Hemato-
logia recomendou a reposição de fator VIIa recombinante – frasco 
de 50 KUI: 6 frascos 1 hora antes do procedimento e 3,5 frascos 
nas 2, 4 e 6 horas de pós-operatório, e ácido tranexâmico 500 
mg a cada 6 horas até alta hospitalar, iniciado 6 horas antes da 
cirurgia. A cirurgia foi realizada com sucesso, sem sangramentos 
anormais ou eventos tromboembólicos. A paciente teve alta 
hospitalar no dia subsequente ao procedimento. DISCUSSÃO 
E CONCLUSÃO: Não se recomenda a solicitação pré-operatória 
rotineira de exames de coagulação em pacientes sem história 
prévia de sangramento anormal. Apesar de a deficiência do fator 
VII ser uma coagulopatia rara, a sua não detecção pode causar 
sangramento grave e inesperado. Além disso, o custo de exames 
habituais de coagulação é baixo. Deveríamos rever essa conduta 
pré-operatória?
Referências
Vince FAH; Brandao, MJN. Uso de fator VII recombinante ativado para tratamento e 
profilaxia de grandes sangramentos. Arq. Bras. Cir. Dig. 2009;22(3):171-8.

Miller R, Eriksson L, Fleisher L, Wiener-Kronish J, Cohen N, Young W. Miller’s anesthesia. 
8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2015. p. 1122-7.

881 – Avaliação da eficácia do ácido 
tranexâmico na hemorragia pós-parto: 
metanálise de ensaios clínicos randomizados
Autores: *João de Souza Malan, Rafaela Feitosa Anselmi, Denismar Borges 
de Miranda, Catia Sousa Govêia,  Luís Cláudio de Araújo Ladeira, Larissa 
Goveia Moreira

Instituição: Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

INTRODUÇÃO: A hemorragia pós-parto (HPP) é a principal causa 
de morbidade materna e mortalidade no mundo, o que implica a 
necessidade de desenvolvimento de estratégias que possam atuar 
no manejo e na prevenção dessa intercorrência. O ácido tranexâmi-
co, que atua como inibidor da fibrinólise, tem sido utilizado como 
medicação efetiva no tratamento e prevenção de sangramentos no 
contexto do trauma. O objetivo deste trabalho é avaliar sua eficácia 
no contexto da hemorragia puerperal. MÉTODO: Metanálise de en-
saios clínicos randomizados e encobertos, com gestantes avaliadas 
durante o parto vaginal ou cirúrgico, sobre o efeito da administração 
de ácido tranexâmico no sangramento. Buscou-se artigos em língua 
inglesa no PubMed e Cochrane, com unitermos “postpartum, puerperal 
hemorrhage e tranexamic acid” ou sinônimos, por meio de interlocu-
tores AND e OR. Foram excluídos artigos inacessíveis, duplicados, 
apenas registrados no clinical trials, em língua não inglesa ou que 
usaram controle ativo. Dois pesquisadores independentes fizeram 
avaliação preliminar dos títulos/resumos, com leitura completa 
dos textos para inclusão na amostra. Utilizou-se modelo de efeitos 
randômicos com teste de DerSimonian-Laird e cálculo da diferen-
ça de média padronizada (DMP) para variáveis contínuas e seus 
respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%). RESULTADO: 
Dos 164 estudos identificados, 18 foram selecionados, totalizando 
7.005 pacientes (3.506 casos e 3.499 controles). O grupo-controle 
não recebeu a medicação, e o grupo de intervenção recebeu uma 
dose que variava de 10 a 15 mg/kg a 1 g. O uso do ácido tranexâmico 
foi considerado fator de proteção para hemorragia pós-parto (18 
estudos, IC 95%: −1,56 a −0,74, p = 0,00). Foi realizada análise de 
heterogeneidade da amostra, com valor de I² de 97,81; p = 0,00, o 
que evidencia ser uma amostra heterogênea. DISCUSSÃO: A partir 
dos resultados encontrados na análise de 7.005 pacientes, infere-se 
que o ácido tranexâmico é um medicamento eficaz no controle da 
hemorragia puerperal. É importante verificar, em estudos futuros, 
qual a menor dose eficaz para o controle do sangramento, bem 
como avaliar se a dose de 10 mg/kg tem o mesmo efeito quanto à 
de 1 g. É uma medicação de baixo custo, disponível na maioria dos 
hospitais, com poucos efeitos colaterais e de fácil administração. 
CONCLUSÃO: O uso do ácido tranexâmico diminui o volume da 
hemorragia pós-parto. 
Referências 
Abdel-Aleem H, Alhusaini TK, Abdel-Aleem MA, Menoufy M, Gülmezoglu AM.  Effec-
tiveness of tranexamic acid on blood loss in patients undergoing elective cesarean 
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896 – Protocolo para utilização da 
tromboelastometria rotacional na 
investigação de coagulopatia no trauma
Autores: *Letícia Maria Santiago de Moura, Jamille Ferreira Leandro, Da-
vid Silveira Marinho, Danielle Maia Holanda Dumaresq, Manoel Claudio 
Azevedo Patrocinio

Instituição: Instituto Dr. José Frota

JUSTIFICATIVA: Os protocolos de suporte à hemostasia têm sido 
eficazes em reduzir a necessidade do uso de hemocomponentes 
e hemoderivados. A coagulopatia é responsável por um terço 
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do sangramento no pós-operatório. Desse modo, a identificação 
adequada e o tratamento precoce de causas específicas de coagu-
lopatia são fundamentais para controle da hemorragia. O uso da 
tromboelastometria rotacional como teste point-of-care para detectar 
e tratar distúrbios de coagulação em pacientes com trauma grave 
deve, portanto, ser parte integrante da ressuscitação hemostática 
desses pacientes. Considerando a relevância da terapia hemostática 
precoce, guiada por dispositivos viscoelásticos, para pacientes com 
coagulopatia, a elaboração de um protocolo auxiliará na identifi-
cação de distúrbios hemostáticos e orientará a interpretação dos 
testes viscoelásticos e as possibilidades terapêuticas a partir dos 
resultados apresentados. OBJETIVO: Auxiliar os anestesiologistas na 
seleção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes internados 
que se beneficiarão da realização da tromboelastometria rotacional 
para investigação de coagulopatias. MÉTODO: Este trabalho foi 
elaborado a partir de uma revisão bibliográfica de literatura na base 
de dados Pubmed, nos meses de novembro de 2018 a fevereiro 
de 2019, utilizando as palavras-chave: “coagulopathy in trauma” 
e “rotem”. Foi também utilizado o livro Tests for severe hemorrhage: 
a manual for diagnosis and treatment e o protocolo transfusional de 
um hospital de referência em trauma. RESULTADO: O protocolo é 
utilizado em pacientes traumatizados com coagulopatia, principal-
mente naqueles que preenchem critérios para hemorragia maciça.  
Os algoritmos do protocolo definem uma sequência de intervenções 
baseadas na observação clínica e na análise da tromboelastometria 
rotacional, considerando a natureza multifatorial da coagulopatia 
perioperatória no paciente traumatizado. Em paralelo, são corrigidos 
outros distúrbios que agravam a coagulopatia do paciente: anemia, 
acidose, hipotermia e hipocalcemia. Os exames de rastreamento 
são o EXTEM e o FIBTEM, que prevêem a necessidade de transfusão 
sanguínea e mortalidade. Além disso, eles evidenciarão alterações 
do processo hemostático relevantes no paciente traumatizado: 
hiperfibrinólise, hipofibrinogenemia, plaquetopenia e deficiência 
de fatores de coagulação. Conforme resultados dos testes e trata-
mento inicial, o exame poderá ser repetido incluindo os demais 
testes: INTEM, APTEM e HEPTEM. CONCLUSÃO: A disponibilidade 
do teste viscoelástico e a presença de um protocolo de suporte à 
hemostasia possibilitam diagnosticar e tratar distúrbios hemostá-
ticos em tempo real e de forma efetiva, possibilitando o controle 
do sangramento maciço.
Referências
Simioni P, Ranucci M. Tests for severe hemorrhage:a manual for diagnosis and treat-
ment. New York: Springer;2016.

Crochemore T, Piza FMT, Rodrigues RR, Guerra JCC, Ferraz LJR, Corrêa TD. A nova era 
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909 – Uso da tromboelastometria para 
monitoração da coagulação durante 
hepatectomia em paciente plaquetopênica: 
relato de caso
Autores: Tales Maciel de Camargo, Thiago Camargo Ferreira, *Gabriel 
Bacagini Guedes

Instituição: HCFMUSP

INTRODUÇÃO: Mulher, 56 anos, cirrótica Child A com hipertensão 
portal por vírus da hepatite C (HCV). Foi submetida à hepatectomia 
segmentar esquerda + ligadura de artéria esplênica por carcinoma 
hepatocelular de 2,6 cm em segmento III e apresentava história de 
reação transfusional plaquetária prévia importante desde o pré-ope-
ratório. Com o uso da tromboelastometria rotacional (ROTEM), foi 
possível manejá-la de maneira a garantir a coagulação adequada, 
poupando a paciente de transfusões desnecessárias. RELATO DE 
CASO: Em 10/10/2018, foi submetida à hepatectomia esquerda, 
com anestesia geral balanceada, sendo realizada indução com 

sufentanila, propofol e cisatracúrio, e manutenção realizada com 
sevoflurano e fentanila. Necessitou de noradrenalina entre 0,3 e 0,5 
mcg/kg/min, mantendo-se estável e sem arritmias. Recebeu 3.000 
mL de Ringer com lactato e 250 mL de albumina 20%, apresentando 
diurese de 600 mL. Ciente da plaquetopenia, a equipe cirúrgica foi 
questionada sobre coagulação em campo cirúrgico, sem alterações. 
Não foram administrados hemocomponentes. A paciente foi moni-
torizada durante o intraoperátorio com ROTEM, sem alterações de 
coagulação e com curva dentro da normalidade. Após 480 minutos, 
foi encaminhada à UTI, com noradrenalina 0,05 mcg/kg/min; foi 
extubada em 11/10/2018. Contagem pós-operatória de 29.000/
mm³, sem sangramentos; foi à enfermaria no dia 15/10 e teve alta 
hospitalar 21/10. DISCUSSÃO: Apesar de heterogênea literatura ao 
tratar de um corte, sabe-se que a plaquetopenia, particularmente 
abaixo de 100.000/mm³, é contraindicação relativa para cirurgia pelo 
alto risco de sangramento e piora da homeostase pós-operatória, 
além do possível auxílio plaquetário na regeneração hepática e uso 
como fator prognóstico na hepatectomia como indício indireto de 
hipertensão portal, fator independente de pior prognóstico em 
ressecções hepáticas.¹ O uso do ROTEM vem sendo utilizado nos 
transplantes hepáticos para manejo da coagulação com adequada 
correlação aos resultados laboratoriais convencionais e aos algo-
ritmos transfusionais. Embora ainda seja controverso afirmar que 
reduza sangramento ou transfusões, seu uso point-of-care permite, 
em casos particulares, uma vantagem na otimização da coagula-
ção.² No caso relatado, o uso do ROTEM permitiu o manejo de um 
plaquetopênico com reação transfusional, garantindo, durante o 
intraoperatório, que a função plaquetária se apresentava suficiente 
apesar da plaquetopenia, dando segurança, à equipe, para evitar 
a transfusão plaquetária.
Referências
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958 – Utilização de ácido tranexâmico  
em infusão contínua para profilaxia  
de sangramento perioperatório
Autores: Priscila Estevam, Wanderson Penido da Costa, Cláudio Alves 
Resende, Daniel Rosa Gonçalves, Monik Gonçalves Vilela, *Andre Felipe 
Ferreira Barroso

Instituição: Hospital Belo Horizonte

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: Neurocirurgias, cirurgias cardíacas, 
ortopédicas ou procedimentos que envolvem grande perda sanguí-
nea frequentemente necessitam de hemotransfusão, o que pode 
acarretar custos e riscos envolvidos no uso do sangue alogênico. 
Pesquisas recentes motivam métodos capazes de reduzir o sangra-
mento operatório. Um desses métodos é o uso de fármacos anti-
fibrinolíticos em infusão contínua, entre eles, o ácido tranexâmico 
(ATX). O ATX é um fármaco antifibrinolítico sintético, de baixo custo, 
cujo efeito resulta da formação de um complexo reversível com o 
plasminogênio e a plasmina, inibe a fibrinólise e previne a lise do 
coágulo de fibrina, além de atuar também no bloqueio parcial da 
agregação plaquetária induzida pela plasmina. Essa lentificação do 
processo de fibrinólise favorece a hemostasia. Aproximadamente 
90% do fármaco IV são excretados pelos rins em 24 horas. A meia-vi-
da plasmática é de 2 horas, mantendo níveis terapêuticos em 6 a 8 
horas. Trabalhos em diferentes partes do mundo estão sendo feitos 
na tentativa de avaliar a eficácia do ATX no controle do sangramento 
perioperatório em cirurgias de grande porte. OBJETIVO: O objetivo 
deste estudo foi verificar o uso do ATX em infusão contínua, para o 
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controle do sangramento em cirurgias de grande porte. MÉTODO: 
Realização de uma metanálise de estudos longitudinais, por meio 
de revisões de literatura sobre o tema. RESULTADO: Os esquemas 
de doses ótimas para o ATX são baseados em estudos dose-resposta 
empíricos e modelos farmacocinéticos. Recomenda-se dose de bólus 
de 10 mg/kg por 30 minutos antes da incisão da pele, seguida por 
infusão contínua de 1 mg/kg/h até o fechamento cutâneo. Efeitos 
adversos relatados são sintomas gastrintestinais menores, como 
náusea e vômito. Porém, especialmente quando administrado em 
altas doses ou injetado rapidamente, há possibilidade de crises 
convulsivas. CONCLUSÃO: Após análise e revisão de vários estudos 
comparativos, foi evidenciada a eficácia do ATX na redução do san-
gramento perioperatório. A correlação entre o seu uso e a reducão 
da necessidade de hemotransfusão é multifatorial.
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ULTRASSONOGRAFIA 
PERIOPERATÓRIA

1136 – O uso do ultrassom pelo 
anestesiologista em sala de recuperação pós-
anestésica para diagnóstico de complicações 
cirúrgicas
Autores: *Leonardo Eller Adrelle Dias, Milla de Carvalho Pimentel, Thales 
Gê de Oliveira, Frederico Ferreira, Lídia Karla Martinho Bruschi, Pablo 
Braga Gusman

Instituição: Hospital Meridional

INTRODUÇÃO: A sala de recuperação anestésica (SRA) é o local de 
monitorização para pacientes em pós-operatório imediato onde 
possíveis intercorrências podem ocorrer, sendo obrigatória a pre-
sença do anestesiologista. A disponibilidade do ultrassom (US) 
em SRA com um anestesiologista habilitado mostra-se de grande 
importância para o diagnóstico precoce e intervenções necessárias. 
RELATO DE CASO: M.O.D., 4 anos, submetido a biópsia renal guiada 
por USG sob sedação, para investigação de piora de função renal 
e proteinúria. Procedimento realizado em nível ambulatorial, com 
indução sob anestesia inalatória, venóclise e manutenção sob pro-
pofol em bolus. O procedimento teve duração de aproximadamente 
10 minutos e não houve intercorrências anestésicas ou sinais de 
instabilidade em sala cirúrgica após o procedimento. O paciente 
foi encaminhado à SRA em Aldrete 9, despertando à solicitação. 
Após 5 minutos em SRA, apresentou dor na região genital e poste-
riormente infraumbilical de forte intensidade, associada a agitação 
e taquicardia. Realizado US protocolo FAST pelo anestesiologista 
da SRA. Ao exame, observou-se grande imagem de ecogenicidade 
heterogênea em topografia de bexiga urinária, compatível com o 
diagnóstico de coágulo vesical e retenção urinária após biópsia 
renal. Paciente retornou para a sala cirúrgica e foi realizada nova 

sedação venosa para realização de sondagem vesical e irrigação 
com soro frio. Durante esse procedimento, houve saída de grande 
quantidade de conteúdo sanguinolento, com posterior clareamento 
até a interrupção do sangramento. O paciente apresentou episódio 
transitório de bradicardia sinusal com hipotensão e, após tratamento 
com atropina e reposição volêmica, houve estabilização do quadro. 
DISCUSSÃO: A ultrassonografia vem sendo cada vez mais utilizada 
nos ambientes de terapia intensiva e de emergência. A ampliação 
da sua utilização para o ambiente cirúrgico é de grande valia para 
o diagnóstico precoce de intercorrências do pós-operatório ime-
diato, tendo o anestesiologista capacitado papel fundamental na 
sua implementação. 
Referências 
Ferreira F, Barbosa ET, Silva AR. Abdominal views: technique, anatomy, abnormal 
images, scanning tips, and tricks. In: Zago M, editor. Essential US for Trauma: E-FAST. 
Milan: Springer-Verlag; 2014. p. 19-38. 

Nicholau TK. The postanesthesia care unit. In: Miller RD, editor. Miller’s anesthesia. 
8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2015. p. 2924-46.

1054 – Edema pulmonar por pressão  
negativa e auxílio da ultrassonografia  
à beira do leito: relato de caso
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INTRODUÇÃO: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) é 
uma forma de edema pulmonar não cardiogênico que decorre de 
pressões torácicas negativas contra uma glote obstruída. Ocorre 
predominantemente no período pós-extubação (74%), com maior 
incidência em pacientes jovens, sexo masculino ASA I e II. Entre 
suas principais causas estão o laringospasmo, mordida do tubo 
endotraqueal, aspiração de corpo estranho, infecções e tumores 
da via aérea superior. RELATO DE CASO: Homem, 36 anos, sem 
alergias, ASA II (hipertensão arterial sistêmica controlada), sub-
metido a apendicectomia videolaparoscópica sob anestesia geral 
balanceada, com monitorização-padrão. Indução com propofol 
(200 mg), fentanila (250 mcg) e rocurônio (40 mg), e manutenção 
com sevoflurano. Procedimento sem intercorrências, com um total 
de fluidos administrados de 1.000 mL de Ringer com lactato. Ao 
final do procedimento cirúrgico, utilizou-se neostigmina asso-
ciada a atropina para reversão do bloqueio neuromuscular com 
sucesso (TOF 96%). Evoluiu com discreta agitação no despertar 
e mordedura do tubo traqueal por um breve período antes da 
extubação, encaminhado ao CRPA sem queixas. Ao ser instalada 
monitorização no CRPA, foi identificada queda da SpO2, porém 
permanecia assintomático e com demais dados vitais normais. 
Após suspeita de atelectasia pulmonar, optou-se pelo retorno do 
paciente à sala cirúrgica e uso de ventilação não invasiva (VNI). 
Nesse momento, o paciente cursou com tosse e expectoração 
sanguinolenta associado a ausculta de roncos difusos. Realizado 
ultrassonografia (USG) pulmonar que evidenciou a presença de 
linhas B difusas, e feito ecocardiografia transtorácica normal. 
Após 15 minutos de VNI, o paciente foi encaminhado à UTI com 
melhora parcial do quadro. Radiografia de tórax com evidência 
de infiltrado alveolar bilateral sem outros achados, e tomografia 
sem sinais de tromboembolismo pulmonar. O paciente perma-
neceu na UTI, e sua terapêutica foi pautada na VNI como medida 
para congestão pulmonar, com alta hospitalar no dia seguinte. 
DISCUSSÃO: A USG pulmonar tem maior acurácia diagnóstica nos 
casos de insuficiência respiratória aguda, quando comparada à 
avaliação inicial de rotina baseada em dados clínicos, radiológicos 
e biológicos. No edema pulmonar, identificaremos as linha B, que 
são linhas verticais hiperecoicas que se estendem da pleura para 
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a profundidade máxima da imagem. No caso clínico relatado, 
a confirmação do EPPN ocorreu pela presença de agitação no 
despertar e mordedura do tubo traqueal no período de extu-
bação, além da exclusão de outras causas de edema pulmonar.  
A utilização da USG pulmonar possibilitou um diagnóstico rápido 
de edema pulmonar e tratamento precoce, sem a necessidade de 
aguardar resultados de exames mais complexos.
Referência 
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1071 – Importância do point of care gástrico 
na avaliação do jejum pré-operatório
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INTRODUÇÃO: Durante o ato anestésico, a aspiração pulmonar 
pode ter importante morbidade e mortalidade associadas, caso 
o preparo pré-operatório do paciente não seja adequado. Para 
diminuir os riscos, geralmente se utiliza do tempo de jejum, 
devendo o mesmo ser ajustado para cada tipo de consistência 
de alimento ou líquidos ingeridos. No entanto, as diretrizes de 
jejum não se aplicam a situações de urgência, emergência e a 
pacientes com certas comorbidades. A avaliação do conteúdo e 
volume gástricos é uma nova aplicação de ultrassonografia (USG) 
point of care que pode ajudar a determinar o risco de aspiração 
à beira do leito. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
17 anos, 75 kg, estado físico P2, com espectro autista, sem uso 
de medicamentos prévios, internada devido hemorragia diges-
tiva alta com episódio único, há cerca de 36 horas. Programado 
eletivamente procedimento de endoscopia digestiva alta (EDA) 
sob técnica de sedação. Durante a avaliação pré-anestésica, na 
entrada do centro cirúrgico, houve discordância entre a história 
da mãe, que afirmava jejum maior de 12 horas, e da adolescen-
te, que referia refeição há 4 horas. Em virtude da discordância 
de informações, foi optado pela realização de ultrassonografia 
(USG) point of care de fundo gástrico. Durante o exame, com a 
paciente em decúbito dorsal, observou-se grande quantidade 
de material hiperecogênico em região antral sugestivo de resí-
duos sólidos particulados. Diante do achado, foi discutido com o 
médico assistente e optado por aguardar esvaziamento gástrico 
para a realização da EDA. Após 5 horas, foi realizado nova USG, 
que mostrou esvaziamento completo do antro (Bull’s eye signal) 
em decúbito dorsal e lateral direito. Dessa forma, realizou-se a 
endoscopia digestiva alta sob sedação com propofol (50 mg) e 
midazolam (3 mg). Observou-se a presença de úlcera péptica 
duodenal com sinais de sangramento recente, mas sem sangra-
mento ativo. DISCUSSÃO: A USG point of care para a avaliação do 
conteúdo gástrico permitiu identificar um paciente sob risco de 
aspiração pulmonar com história de jejum conflitante com a da 
familiar. Dessa forma, o ato anestésico pôde ser realizado com 
segurança após aguardar-se o intervalo para o jejum adequado. 
A incorporação da USG gástrica na prática anestésica apresenta 
rápida curva de aprendizado, pode ser realizada à beira leito 
em poucos minutos e possui grande acurácia para identificar os 
pacientes sob risco de aspiração de conteúdo gástrico. 
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1158 – Mixoma atrial como achado 
acidental em ecocardiografia transesofágica 
intraoperatória realizada pelo anestesiologista 
em cirurgia de revascularização do miocárdio
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INTRODUÇÃO: As neoplasias primárias de coração e pericárdio são 
pouco frequentes e possuem em sua maioria histologia benigna, os 
mixomas correspondem a cerca de 50% dos casos. A ecocardiografia 
transesofágica (ETE) é uma ferramenta valiosa no diagnóstico dos 
casos, por fornecer janela com definição superior se comparada à 
ecocardiografia transtorácica (ETT), porém demanda sedação dos 
pacientes, o que a torna um procedimento mais invasivo. RELATO DE 
CASO: Mulher, 72 anos, 75 kg, P3, portadora de hipertensão arterial sis-
têmica, dislipidemia, diabetes melito e doença arterial coronariana, com 
planejamento eletivo de revascularização do miocárdio, apresentava, 
em ETT pré-operatória, hipocinesia em território de coronária direita, 
sem outros achados. Optou-se por anestesia geral balanceada. Após 
monitorização com eletrocardiografia contínua, oximetria de pulso, 
foi instalada venóclise periférica e realizado cateterização da artéria 
radial para monitorização de pressão arterial invasiva. Na indução da 
anestesia geral, foram usados etomidato (15 mg), sufentanila (70 mcg), 
lidocaína (80 mg), rocurônio (50 mg) e manutenção com sevoflurano. 
Cateter venoso central foi instalado em veia jugular interna direita pela 
equipe cirúrgica. Foi posicionado ETE pelo anestesiologista e notado 
massa pediculada móvel em átrio direito, de aproximadamente 1 
cm, em janela esôfago-médio bicaval modificada, não descrita em 
exames anteriores. A equipe cirúrgica optou por atriotomia direita, 
com exérese da lesão e encaminhamento ao anatomopatológico. 
A revascularização ocorreu sem intercorrências, com três enxertos, 
sendo eles mamário para coronária descendente anterior, safena para 
ventricular posterior e safena para coronária direita. Ao final, a paciente 
se encontrava sedada, estável hemodinamicamente, em ventilação 
mecânica e foi acompanhda à unidade de terapia intensiva sem in-
tercorrências. Evoluiu bem no pós-operatório com alta hospitalar em 
boas condições; exame anatomopatológico demonstrou se tratar de 
um mixoma atrial. DISCUSSÃO: A ETE no período perioperatório pode 
ser valiosa na tomada de decisões. Em cirurgias de revascularização do 
miocárdio ainda não há um consenso sobre sua indicação, sendo que 
existem diversos estudos mostrando haver benefício no emprego da 
técnica. No caso em questão, ela foi determinante para o planejamento 
cirúrgico e alcance do resultado almejado. 
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VIA AÉREA

8 – Manejo da via aérea de lactente com 
síndrome de Escobar (pterígio múltiplo): 
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INTRODUÇÃO: A síndrome do pterígio múltiplo é uma doença 
autossômica recessiva rara que pode ser evidenciada antes do 
nascimento com pregas da pele (pterígio) nas articulações e falta 
de movimento muscular (acinesia), além de hipoplasia pulmonar 
ao nascimento. A acinesia frequentemente resulta em fraqueza 
muscular e deformidades articulares que restringem o movimento, 
gerando diminuição da mobilidade. O tipo Escobar é o mais leve 
dos tipos, geralmente afetando áreas de dobras como pele do 
pescoço, antebraços e parte interna das coxas. O objetivo deste 
relato é demonstrar a dificuldade da abordagem de via aérea em 
pacientes com essa síndrome. RELATO DE CASO: Lactente, sexo 
masculino, branco, 30 dias de vida, diagnosticado com síndrome de 
Escobar, apresentando eventração diafragmática à direita; chegou 
ao centro cirúrgico para correção. No momento, estava ativo e rea-
tivo, acianótico, com taquipneia leve (FR 74 irpm) associada a uma 
discreta tiragem subcostal em uso de CPAP nasal, pesando 2,43 kg. 
Não apresentava alterações na ausculta cardíaca e pulmonar; FC 
164 bpm, AO 94/53 mmHg; abdome globoso e ruídos hidroaéreos 
presentes. Pterígios estavam presentes no pescoço, nos antebraços, 
nas coxas e na parte de trás dos joelhos. A mobilidade do pescoço 
era restrita e a abertura de boca, limitada. O paciente chegou na 
sala de cirurgia com acesso venoso na cabeça, jelco 24G; colocou-se 
cateter nasofaríngeo, e ofertou-se oxigênio junto com sevoflurano 
8% sob máscara facial. No momento da abordagem da via aérea, 
foi mantida oxigenação com O2 a 100% pelo cateter nasofaríngeo. 
A videolaringoscopia foi realizada por anestesiologista experiente, 
apresentando grande dificuldade para obtenção da visualização da 
glote. Foi evidenciado apenas o terço posterior das pregas vocais, 
sendo realizada, para isso, a manobra de BURP. A IOT foi realizada 
com tubo 3,0 mm, sem cuff. Foram administrados, então, 5 mcg 
de fentanila e 3 mg de rocurônio IV, e foi mantida hipnose com 
sevoflurano. Ao fim da cirurgia, optou-se por manter o paciente 
intubado, sendo encaminhado para unidade fechada. CONCLUSÃO: 
A partir desse relato, é possível concluir que a síndrome de Esco-
bar é uma condição desafiadora para o anestesiologista, e fatores 
como micrognatia, anquiloglossia, restrição na abertura da boca 
e extensão do pescoço podem dificultar o manejo da via aérea.  
A via aérea difícil deve sempre ser antecipada em todos os casos, e 
múltiplos planos de manejo devem estar disponíveis. É importante 
destacar que isso se torna mais difícil à medida que a criança cresce. 
O anestesiologista deve estar ciente dos desafios associados a essa 
síndrome rara para fornecer anestesia segura a esses pacientes.
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acordado com videolaringoscópio para 
ressecção de grande tumor de cavidade  
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INTRODUÇÃO: A utilização do videolaringoscópio para o acesso à 
via aérea difícil é uma realidade. Neste caso, foi utilizado videolarin-
goscópio McGraph para o acesso à via aérea de uma paciente com 
tumor volumoso na porção superior da cavidade oral. RELATO DE 
CASO: Homem, 85 anos, 1,62 m, 70 kg; apresentou-se para a reali-
zação de maxilectomia devido a um tumor do seio maxilar direito 
que invadiu o palato duro e a arcada dentária superior. O paciente 

não apresentava doenças crônicas e fazia uso de pantoprazol. Ao 
exame físico, apresentava lesão grande que envolvia o palato duro 
e a região superior da cavidade bucal. O tumor era friável e apre-
sentava pouco sangramento ao deglutir e ao escovar os dentes. Os 
exames laboratoriais estavam normais. No pré-operatório, o paciente 
recebeu explicação sobre os procedimentos para a realização da 
intubação com o paciente “acordado”. Na sala de cirurgia, foi reali-
zada sedação leve com remifentanila em infusão-alvo controlada 
(alvo de 2 mcg/mL) e 1 mg de midazolam, por via intravenosa. Foi 
realizada punção da membrana cricotireóidea com cateter 22G e 
instilada solução de lidocaína (8 mL) a 1%. A intubação orotraqueal 
foi realizada com videolaringoscópio, na primeira tentativa, sem 
intercorrências. Em seguida, a anestesia geral foi induzida com 
aumento do alvo da infusão da remifentanila, seguida de propofol 
(0,5 mg/kg) e rocurônio (0,6 mg/kg); a manutenção da anestesia foi 
feita com sevoflurano, oxigênio e ar. A maxilectomia foi realizada em 
90 minutos. O paciente foi extubado após a reversão do rocurônio 
com sugamadex e conduzido à UTI, onde permaneceu por 3 dias. 
Teve alta hospitalar no sétimo dia de pós-operatório. DISCUSSÃO: 
Nos casos de via aérea difícil prevista, é recomendada a realização 
da intubação orotraqueal com o paciente acordado. Neste caso, 
a utilização de método óptico permitiu melhor visualização das 
estruturas da cavidade oral e da glote, facilitando a intubação tra-
queal. A visualização da via aérea com laringoscopia convencional 
poderia ser insuficiente, impedindo o sucesso da intubação. A na-
sofibroscopia foi descartada porque o cirurgião solicitou que fosse 
realizada intubação pela via oral. Portanto, nesse caso, o acesso à 
via aérea difícil com videolaringoscópio teve sucesso.
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54 – Avaliação da repercussão hemodinâmica 
no manejo da via aérea com uso do bloqueio 
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Pacientes submetidos a intubação 
orotraqueal estão suscetíveis a alterações hemodinâmicas severas 
devido à estimulação simpática subsequente a laringoscopia e 
à manipulação da via aérea. Diversas medicações são utilizadas 
para atenuar os efeitos da laringoscopia e manipulação da via 
aérea, sendo os opioides as drogas de escolha para a maioria 
dos casos. Porém, muitos pacientes não toleram doses elevadas 
de opioide, necessitando, assim, diferentes estratégias para con-
trolar os efeitos deletérios da intubação orotraqueal. Este estudo 
teve como objetivo avaliar o uso do bloqueio periglótico com 
atomizador e lidocaína 2% para diminuir as repercussões hemo-
dinâmicas durante a intubação orotraqueal. MÉTODO: Estudo 
clínico, prospectivo, randomizado, duplo-cego, com 50 pacientes 
entre 18 e 65 anos, ASA I e II, submetidos a anestesia geral, para 
realização de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica 
(CPRE) eletiva. Os pacientes foram divididos em dois grupos; (A) 
intervenção – infusão de 10 mL de lidocaína 2% sem vasocons-
tritor com auxílio de dispositivo atomizador dividido entre base 
da língua, epiglote, glote e traqueia; e (B) controle – infusão de 
10 mL de soro fisiológico 0,9% auxiliado por atomizador nas 
mesmas regiões anatômicas do grupo de intervenção. As soluções 
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foram preparadas por anestesiologista não pertencente ao estudo 
e identificadas por números segundo randomização realizada 
previamente. O desfecho primário para o estudo foi a pressão 
arterial sistólica (PAS) avaliada imediatamente após a realização 
da intubação orotraqueal. RESULTADO: Cada grupo teve 25 par-
ticipantes. A idade média dos pacientes foi de 46 anos (54% do 
sexo feminino), sendo 46% dos participantes portadores de HAS, 
com distribuição homogênea entre os grupos. A média da PAS 
do grupo A pós-IOT foi de 103,1 mmHg (DP  = 13,4), sendo 101,1 
mmHg (DP = 24,4) no grupo B. Não houve significância estatística 
na comparação entre os grupos para a PAS [t(48) = 7,04; valor p 
= 0,11], ou demais parâmetros hemodinâmicos (PAD, PAM, FC) 
neste ou em diferentes momentos do procedimento. CONCLUSÃO: 
A utilização do bloqueio periglótico com lidocaína 2% não se 
mostrou eficaz no controle das alterações hemodinâmicas após 
a intubação orotraqueal na população amostrada.
Referências
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56 – Avaliação da assertividade dos  
preditores de laringoscopia, ventilação  
e intubação difícil em cirurgias eletivas
Autores: Márcia Aparecida Tedesco, Marcos Borda Albino, *Juliana Yumi 
Real Karia, Rafael Pivovar de Camargo Rosa, Esther Alessandra Rocha

Instituição: CET FMABC

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A via aérea difícil é uma das com-
plicações mais temidas da anestesiologia, e sua definição não 
é universalmente aceita na literatura. Sem definição clara, seus 
preditores variam de acordo com a fonte e poderiam também 
variar para públicos diferentes.1,2 Este trabalho tem por objetivo 
estimar preditores que identifiquem laringoscopia difícil (clas-
sificação Cormack-Lehane modificada [CCL  ≥ IIb], ventilação 
difícil (classificação de Han = 3) e intubação difícil (múltiplas 
tentativas) em procedimentos realizados por residentes do 3º ano 
de especialização.  MÉTODO: Estudo observacional, transversal, 
randomizado, com pacientes entre 18 e 60 anos de idade, ASA 
P1 e P2, submetidos a anestesia geral com IOT realizada por resi-
dentes do 3º ano, em cirurgias eletivas de hospital universitário.  
RESULTADO: Dos 79 participantes avaliados, 82% foram intubados 
na primeira tentativa, 97% quando CCL ≤ 2. Compressão laríngea 
externa foi necessária em 25% dos casos, 11% precisaram de 
laringoscópio articulado ou videolaringoscópio e 5% de Bougie.  
A chance de laringoscopia difícil foi maior quando classificação de 
Mallampati ≥ 3, circunferência cervical > 40 cm, sexo masculino, 
relato de apneia do sono e limitação da protrusão mandibular. 
Laringoscopia difícil foi correlacionada à intubação difícil. Quanto 
à ventilação, ela foi difícil em caso de maior peso e IMC, Mallam-
pati ≥ 3 e circunferência cervical > 40 cm. Presença de apneia do 
sono e barba não mostraram associação com ventilação difícil. 
CONCLUSÃO: A classificação de Mallampati mostrou maior im-
portância para prever risco de intubação difícil do que o relatado 
na literatura em geral.1 Mallampati ≥ 3 e circunferência cervical 
> 40 cm apresentaram maior assertividade para identificar tanto 
laringoscopia quanto ventilação difícil.
Referências 
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109 – Via aérea difícil em criança  
com trauma de face
Autores: Edgar Yugue, Mônica Braga da Cunha Gobbo, *Thiago Fernando 
Ruicci Silva, Walmor Elias Calil Filho, Naira Bueno Seixas, Eder Adnan de Jesus

Instituição: CET PUC de Campinas 

INTRODUÇÃO: Os dados clínicos sobre a via aérea difícil pediátrica, 
incluindo a incidência e o manejo ideal, são mais limitados. As 
recomendações geralmente são extrapoladas a partir de dados de 
adultos. Encontrar um algoritmo confiável em criança é um desafio. 
RELATO DE CASO: G.G.S., 5 anos, sexo feminino, 18 kg, 1,08 m, ASA IE, 
sem jejum, admitida em caráter de urgência, com extenso ferimento 
corto-contuso acometendo lábio superior e inferior, com perda de 
substância e sangramento por mordedura de cão. Foi submetida 
a anestesia geral, com indução em sequência rápida: fentanila (3 
mcg/kg), lidocaína 1% SV (1 mg/kg), propofol (4 mg/kg) e rocurônio 
(1,2 mg/kg). Prosseguido IOT sob laringoscopia direta, lâmina curva 
nº 3, Cormack IIa, com sangue em orofaringe, aplicado aspiração, 
epiglote em ômega, com tubo nº 4,5 aramado, com cuff e guia, 
confirmada com ausculta e capnografia. Manutenção anestésica 
com sevoflurano 2,5%, instituída VM para manutenção de PetCO2  
em torno de 35 mmHg. No despertar, teve bloqueio revertido com 
atropina (0,01 mg/kg) e neostigmina (0,02 mg/kg) bem-sucedi-
do. DISCUSSÃO: O desafio desse caso era vencer uma paciente 
sem jejum, ansiosa, com sangramentos em VAS, abertura bucal 
limitada e consequente dificuldade na avaliação do Mallampati. 
Um ponto que gera dúvidas é o emprego de relaxantes não des-
polarizantes; no entanto é preciso levar em consideração que eles 
podem melhorar em 1 grau a visibilidade da laringe avaliada com 
a classificação de Cormack-Lehane. Com base nessa evidência, 
optou-se pelo seu uso, já que havia sugamadex disponível na sala. 
Ademais, no caso em questão, era imprescindível, a fim de manter 
a via aérea permeável, atentar para as diferenças anatômicas, o 
tipo de trauma e sua localização, uma vez que esses elementos 
determinarão a técnica de intubação a ser realizada – 13% dos 
problemas respiratórios relatados em crianças estão relacionados 
à dificuldade de IOT. Por fim, mesmo diante de muitas evidências 
para um manejo mais adequado de VAs em crianças, dados re-
centes sugerem que 23,8% dos casos de VAD pediátrica não são 
previstos. No caso acima, a intubação foi bem-sucedida, apesar 
das dificuldades encontradas. 
Referências 
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116 – Intubação nasotraqueal retrógrada para 
procedimento cirúrgico bucomaxilofacial
Autores: Jeová Luis de Figueiredo Epaminondas, Kátia Bezerra Veloso, 
Ariane Balbinot, Natania Carol Cavalcante Rezende Domotor, Ana Cláudia 
Albernaz Valente, *Ricardo Gonçalves Prado

Instituição: CET SEDARE, Complexo Hospitalar São Matheus

INTRODUÇÃO: A maioria dos procedimentos cirúrgicos bucoma-
xilofaciais necessita de intubação nasotraqueal (INT) para serem 
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realizados. Neste caso, abordaremos o uso da técnica retrógrada para 
INT, na ausência de broncofibroscópio. RELATO DE CASO: Paciente 
J.D.G., homem, 45 anos, veio ao centro cirúrgico do Hospital Munici-
pal de Várzea Grande para realização de artroplastia de articulação 
temporomandibular (ATM). Foi realizada monitorização dos sinais 
vitais e venóclise com J20G em membro superior direito. Como o 
paciente apresentava importante limitação da abertura bucal, foi 
realizada anestesia tópica de vias aéreas (VA) superiores e inferiores. 
Fez-se uma punção da membrana cricotireóidea com J20G, e, após 
a aspiração de bolhas de ar, foram injetados 4 mL de lidocaína a 2% 
com o paciente em inspiração profunda. Em seguida, foi realizada a 
anestesia da cavidade oral com lidocaína 10% 8 puffs, e solicitou-se 
que o paciente fizesse gargarejo. Na sequência, foi feita anestesia 
tópica das narinas com lidocaína gel 2% e vasoconstritor tópico. 
Uma vez que as VAs estavam preparadas, realizou-se a anestesia da 
pele com lidocaína 2% e posterior punção na membrana cricotire-
óidea com agulha Tuohy 18G, confirmada pela aspiração de ar. Foi 
introduzido cateter peridural 18G, até que este saísse pela boca do 
paciente, de onde foi retirado. O passo seguinte foi a introdução 
de uma sonda nasogástrica pela narina até sua saída pela boca, e, 
então, o cateter peridural foi levado por essa sonda, até sua saída 
pela narina selecionada. Foi realizada a aspiração de secreções 
orais e passado o cateter peridural pelo olho de Murphy do tubo 
traqueal aramado e por dentro de sua luz. Este foi conduzido até 
a traqueia, quando foi confirmada a INT pela capnografia. Após 
isso, foi feita indução anestésica intravenosa com propofol 150 mg, 
fentanila 200 mcg, atracúrio 25 mg e manutenção com isoflurano 1 
CAM. Ao fim do procedimento, o paciente foi extubado sem inter-
corrências. DISCUSSÃO: Os algoritmos de via aérea difícil (VAD) da 
Difficult Airway Society e da Society for Airway Management visam 
minimizar os eventos hipóxicos, que representam a maior causa 
de lesões neurológicas associadas à anestesia. Esses algoritmos 
preconizam que, quando não há possibilidade de acesso às VAs de 
maneira convencional, deve-se fazer um planejamento estratégico 
dos métodos para acessá-las, de forma que se mantenha a ventilação 
espontânea. Diante da indisponibilidade do broncofibroscópio, 
optou-se pela técnica descrita, sendo esta uma adaptação da IOT 
retrógrada clássica.
Referências
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148 – Ventilação a jato em biópsia  
de tumor de pregas vocais
Autores: Ana Cláudia Albernaz Valente, Natania Carol Cavalcante Rezende 
Domotor, Jeová Luis de Figueiredo Epaminondas, Kátia Bezerra Veloso, 
Ariane Balbinot, *Ricardo Gonçalves Prado

Instituição: CET SEDARE/Complexo Hospitalar São Matheus

INTRODUÇÃO: A biópsia de cordas vocais (CV) costuma ser um 
procedimento com extrema dificuldade de realização devido 
à necessidade de campo cirúrgico adequado com imobilidade 
das CV, ao passo que se deve evitar lesões maiores das mesmas. 
RELATO DE CASO: N.P.S., sexo masculino, 47 anos, ASA II, ex-ta-
bagista (28 maços/ano), apresentando disfonia, necessitando 
de broncoscopia e biópsia de tumor em laringe e CV. Foi moni-
torizado conforme resolução nº 2.174/2017 CFM, acesso venoso 
periférico J 20 G, pré-medicação com dexmedetomedina (1 mcg/
kg) e hidrocortisona (100 mg) intravenosos, preparo adequado 
das narinas com anestesia local com lidocaína pelo método spray 

as you go. No momento do início da broncoscopia, foi associada 
sedação com propofol em doses fracionadas e fentanila (100 mcg). 
Após constatação de lesão tumoral em CV à direita, optou-se por 
indução de anestesia geral venosa com propofol (3,5 mcg/mL) 
de concentração-alvo, fentanila (300 mcg), rocurônio (100 mg) 
e introdução de cateter de Frova (CV) via oral (após 3 tentativas 
via nasal guiadas por pinça de Maguil sem sucesso). Constatando 
Cormack IIIb e dificuldade a progressão do CF, foi, então, mantida 
a anestesia venosa total, e a ventilação foi realizada com MA-
NUJET®, 4 psi em uma frequência de 10 inspirações por minuto, 
com duração total de 25 minutos. Ao final do procedimento, foi 
revertido bloqueio muscular com sugamadex 400 mg (3,5 mg/
kg), realizado metilpredinisolona (3 mg/kg) para prevenir edema 
de via aérea (VA) resultante da intensa manipulação, e colhida 
gasometria arterial, a qual mostrou pCO2 41 mmHg. O propofol 
foi desligado e mantido o CF em VA até o despertar. DISCUSSÃO: 
O grande desafio dos procedimentos de biópsia de CV é propor-
cionar campo cirúrgico, paralisia das CVs que possibilite a coleta 
de material, um bom plano anestésico e adequadas ventilação 
e oxigenação. Ao mesmo tempo, tem-se que evitar hipercarbia, 
visto que a pCO2 aumenta 6 mmHg no primeiro minuto de apneia 
e 3 mmHg nos minutos subsequentes¹. A ventilação a jato pelo 
CF possibilita que a oxigenação associada à ventilação adequada 
sejam realizadas de maneira que o tempo cirúrgico possa ser 
prolongado sem que hipercarbia e hipoxemia, sabidamente 
deletérias, ocorram¹. Sabe-se também que a ventilação a jato de 
alta pressão possui complicações graves, como pneumotórax, 
pneumomediastino e enfisema subcutâneo, os quais podem ter 
riscos minimizados pelo correto posicionamento do cateter acima 
da carina, pressões de insuflação incrementais e monitoração 
rigorosa da expansão e recolhimento torácico¹.
Referência
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158 – Monitorização da pressão do balonete 
de tubos endotraqueais no centro cirúrgico: 
avaliação da eficácia do método convencional 
de palpação manual para estimar pressão 
ideal do balonete
Autores: *Álvaro de Paula Cavalcante, Danielle Maia Holanda Dumaresq, 
Adriana Pinheiro Alves, Manoel Claudio Azevedo Patrocinio, Danielle 
Cristina de Oliveira Soares, Rute Maria Araújo Cavalcante

Instituição: Instituto Dr. José Frota

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A função do balonete (cuff) do tubo 
endotraqueal é selar a via aérea, evitando vazamentos de ar e 
aspiração durante a ventilação mecânica. A pressão do balonete 
considerada ideal para evitar aspiração sem comprometer a perfusão 
traqueal é de 20 a 30 cmH2O. Baixa pressão pode estar relacionada 
com desenvolvimento de pneumonia aspirativa e alta pressão com 
complicações traqueais. O objetivo deste trabalho foi determinar a 
eficácia em manter a pressão adequada do balonete por meio de 
método convencional de palpação manual e analisar a presença de 
complicações resultantes da hiper ou hipoinsuflação do balonete do 
tubo endotraqueal. METODOLOGIA: Foram estudados 49 pacientes 
submetidos a cirurgias eletivas sob anestesia geral com idades entre 
18 e 70 anos. Após intubação orotraqueal e insuflação do balonete 
pelo método convencional de palpação, foi realizada aferição da 
pressão com aparelho específico (manômetro). Posteriormente, os 
pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo 1 era composto 
por pacientes com pressão intracuff normal (20-30 cmH2O); o grupo 
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2 era composto por pacientes com pressão intracuff fora do inter-
valo ideal. O volume de ar utilizado e a presença de complicações 
pós-extubação foram pesquisados. Utilizou-se o teste t de Student, 
considerando valores significativos com p < 0,05. RESULTADO:  
Não houve diferença estatística significativa em relação à idade 
(p = 0,31), à duração da intubação (p = 0,46) e ao número do tubo 
endotraqueal utilizado (p = 0,97) em ambos os grupos. Em 45% dos 
pacientes, foi verificada que a pressão do cuff se manteve dentro do 
valor ideal, por meio da técnica de palpação manual do balonete, 
enquanto em 55% dos casos a pressão intracuff era superior a 30 
cmH2O. O volume médio de ar injetado no balonete foi maior no 
grupo 2 (7,9 mL; p = 0, 04), enquanto o volume de ar utilizado no 
grupo 1 foi de 6,9 mL. A média de pressão do balonete no grupo 
1 foi de 28,18 cmH2O, enquanto a do grupo 2 foi de 53,3 cmH2O (p 
= 0,0001). No grupo 2, observaram-se complicações relacionadas 
à intubação em 55,5% (15/27), sendo a disfonia a mais comum 
(6/27; p = 0,19), enquanto, no grupo 1, 27,3% (6/22) dos pacientes 
referiram alguma complicação. Não houve nenhum caso de trauma 
ou sangramento da via aérea ou broncoaspiração. DISCUSSÃO: Os 
resultados encontrados confirmam os dados presentes na literatura 
e reforçam a necessidade da utilização de rotina de manômetros 
calibrados com o intuito de manter a pressão do balonete de tu-
bos endotraqueais dentre dos limites de referência. Demonstram, 
ainda, estreita relação entre níveis elevados de pressão intracuff e 
complicações pós-extubação.
Referências
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161 – Edema agudo por pressão negativa  
pós-extubação para cirurgia de 
apendicectomia videolaparoscópica
Autores: *Pedro Henrique Koch de Souza, Raphael Fernandes de Brito 
Esquef, Lilian Satie Ykeizumi, Flávio Luis Zambrano, Bruno Vítor Martins 
Santiago, Paulo Roberto Alcantara Aguiar

Instituição: Hospital Naval Marcílio Dias

INTRODUÇÃO: O edema agudo por pressão negativa (EAPN) 
está associado a esforço inspiratório diante de obstrução aguda 
das vias aéreas, resultando em pressão negativa. Essa alteração 
promove aumento do retorno venoso e do fluxo de sangue para 
o ventrículo direito, produzindo aumento da pressão hidrostática, 
causando transudação de líquido capilar pulmonar para o espaço 
intersticial. O objetivo é relatar um caso de edema agudo por 
pressão negativa, assim como discutir sua terapêutica. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo masculino, 15 anos, sem comorbida-
des prévias, ASA I, com proposta cirúrgica de apendicectomia 
videolaparoscópica. Após a monitorização multiparamétrica, foi 
realizada venóclise com J 18G, além de pré-oxigenação. Optou-se 
por indução anestésica com fentanila 300 mcg, lidocaína 100 mg 
2%, propofol 150 mg e rocurônio 75 mg IV, sendo precedida de 
intubação orotraqueal com tubo 8,0 mm e acoplada a prótese 
ventilatória. A manutenção da anestesia foi realizada com sevo-
furano, por meio de sistema semifechado, com absorvedor de 
CO2. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento que 
precedeu a extubação, foi administrado sugamadex 200 mg. O 
paciente foi extubado e encaminhado para a RPA com Rass −1, 
sem intercorrências. Logo após sua chegada na unidade, iniciou 
quadro de broncoespasmo, com sibilos em ápices pulmona-
res, evoluindo com esforço respiratório importante. A ausculta 
pulmonar apresentava estertores crepitantes e roncos difusos, 

além de saída de secreção rosácea. Foi fornecido O2 a 6 L/min 
pela máscara de Hudson, e foram administradas furosemida 
40 mg e hidrocortisona 500 mg IV, porém sem resposta inicial. 
Posteriormente, foi realizada ventilação não invasiva com pres-
são positiva. O paciente permaneceu com a ventilação por 40 
minutos, com melhora da dispneia e ausculta pulmonar, sendo 
transferido para unidade pós-operatória após 2 horas, recebendo 
alta para enfermaria em 24 horas e alta hospitalar em 48 horas. 
DISCUSSÃO: O EAPN é uma condição clínica rara, que possui 
incidência de 0,5 a 1 a cada 1.000 anestesias, subdiagnosticada, 
mais comum em homens jovens e saudáveis, capazes de criar 
grande diferenças de pressão negativa; o laringospasmo é a 
causa mais comum. Atenção especial deve ser dada ao momento 
ideal da extubação e ao efeito residual de hipnóticos e BNMs. O 
diagnóstico envolve elevado grau de suspeição. O tratamento, 
quando instituído precocemente, permite boa evolução clínica. 
A ventilação não invasiva com pressão positiva é o tratamento 
de escolha. O emprego da VNI ocasiona aumento da pressão 
intratorácica e consequente incremento da capacidade funconal, 
além de reduzir o retorno venoso para o ventrículo direito. O uso 
de diuréticos não está indicado porque não mostrou melhora 
do desfecho, além de agravar hipovolemia. O tratamento com 
corticoides é controverso e parece não ser efetivo.
Referência
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211 – Análise das pressões de balonetes  
de tubos endotraqueais
Autores: Thaissa Garcia Barbosa de Figueiredo, Matheus Pires Lemos, 
Sandro Luiz Spengler Júnior, André Santana Prata, Lucas Martins Pinheiro, 
*Kelly Jessica Trindade Costa de Oliveira

Instituição: Hospital Regional de Taguatinga-DF

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: Proporcionar e manter uma pressão 
apropriada de manguito para pacientes sob ventilação mecânica 
é essencial. A intubação orotraqueal (IOT) com balonete permite 
ventilar o paciente com segurança e proporciona pressão positiva, 
minimizando o risco de aspiração no paciente intubado. A pressão 
do balonete do tubo orotraqueal (TOT) deve permanecer entre 20 
e 30 cmH2O. Pressões acima desses valores comprometem o fluxo 
sanguíneo traqueal, o que pode causar isquemia e, consequen-
temente, desencadear cenários de estenose traqueal, rouquidão, 
dor orofaríngea e traqueomalácia. As estenoses traqueais estão 
dentro das complicações mais frequentes após a IOT, com uma 
incidência que varia entre 1,5% e 19%. Pressões abaixo do valor 
recomendado podem comprometer a segurança da via aérea. Para 
evitar a insuflação inadequada dos balonetes de TOT, recomenda-se 
a utilização de manômetros de manguito – dispositivos manuais 
ou automáticos que medem a pressão no TOT. Esses dispositivos 
são frequentemente usados em unidades de terapia intensiva, 
bem como em salas de cirurgia, e servem para evitar os efeitos 
da hiperinsuflação ou hipoinsuflação por razões iatrogênicas. 
O objetivo deste estudo foi analisar as pressões no interior de 
balonetes de TOT, em pacientes sob anestesia geral no centro 
cirúrgico de um hospital do Distrito Federal. MÉTODO: Estudo 
observacional realizado com 52 pacientes submetidos à IOT. Após 
a IOT, foi aferida, pelo pesquisador, a pressão intrabalonete com 
manômetro analógico e registrado o valor encontrado. Em seguida, 
foi aplicado um questionário ao anestesiologista sobre seu nível 
de conhecimento dos valores ideais de pressão de balonetes e sua 
experiência com o manômetro de pressão. RESULTADO: Dos 52 
anestesiologistas pesquisados, 59,6% eram do sexo masculino e 
40,4% eram do sexo feminino. Metade deles sabia o valor ideal da 
pressão do balonete do TOT. Outros 50% não sabiam ou responde-
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ram o valor errado. Em relação ao uso do manômetro de pressão, 
55,7% confirmaram já ter utilizado alguma vez. Dos 52 balonetes 
aferidos pelo pesquisador, apenas 11 (21,2%) estavam dentro do 
limite ideal, sendo que, dos 41 (78,8%) com valores equivocados, 
39 (96,1%) estavam com pressões acima e 2 (3,9%) com pressões 
abaixo dos valores ideais. Houve diferença entre as valores mé-
dios aferidos, sendo que os valores dos anestesiologistas do sexo 
masculino apresentaram maior desconformidade (p = 0,0124). 
CONCLUSÃO: O estudo mostrou que, em geral, a experiência do 
anestesiologista não é suficiente para a obtenção de adequada 
pressão dos balonetes traqueais. A utilização do manômetro de 
pressão deve ser estimulada para aumentar a precisão das medidas 
e a segurança do paciente.
Referências
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223 – Síndrome de Madelung, uma 
abordagem de via aérea difícil prevista:  
relato de caso
Autores: Alcebiades Vitor Leal Filho, Rodolfo Maia Domingues Ferreira, 
Fernando Antônio da Silva Cifuentes, Camila Biazussi Damasceno, *Diego 
Junior Queiroga de Aquino, Ana Lídia Belém Dantas

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: A síndrome de Madelung é uma desordem meta-
bólica rara com depósito benigno e não encapsulado de tecido 
gorduroso em região cervical e superior do tronco. Causa deformi-
dade e imobilidade cervical, podendo comprometer e comprimir 
estruturas mais profundas como a laringe, a traqueia e o esôfago, o 
que pode levar à dispneia e à disfagia. Portanto, deve-se investigar 
o envolvimento de estruturas laríngeas, levando a uma via aérea de 
difícil manejo, principalmente em situações de urgência. RELATO 
DE CASO: Paciente J.P.L., homem, 53 anos, hipertenso, ex-taba-
gista, etilista, portador de síndrome de Madelung, submetido à 
exérese de giba em dorso de região cervical sob anestesia geral. 
Os fatores de risco de intubação difícil observados foram ausência 
de mobilidade cervical, abertura bucal reduzida e Mallampati III. 
Foi puncionado acesso periférico calibroso e realizada monitori-
zação-padrão não invasiva. Optou-se por realizar intubação com 
fibronasoscopia e sedação leve, titulando doses de midazolam e 
sufentanila, infusão de 60 mg de lidocaína e instilação de lidocaína 
em via aérea. Após visualização de traqueia com fibroscópio, foi 
feita indução de anestesia geral com 20 mcg de sufentanila, 200 
mg de propofol e 40 mg de rocurônio, seguida de intubação.  
A manutenção anestésica foi realizada com sevoflurano. O pro-
cedimento não teve intercorrências; a duração da cirurgia foi de 
4 horas. O paciente foi transferido para a UTI, sendo extubado 12 
horas após o procedimento cirúrgico. DISCUSSÃO: A síndrome de 
Madelung é uma condição rara e desafiadora no que diz respeito 
ao manejo de via aérea de seus portadores, sendo que a avaliação 
completa da via aérea desses pacientes pode estar comprometida, 
uma vez que a visualização e a palpação de estruturas como car-
tilagem tireóidea não é possível, como no paciente deste relato. 
Ademais, a orientação da traqueia para a realização de uma via 
aérea cirúrgica também é dificultada. Técnicas já discutidas para 
esses pacientes na literatura, que utilizam o fibroscópio flexível 
e o videolaringoscópio, podem ser exploradas para o sucesso no 
manejo da via aérea com o paciente acordado, a depender da 
disponibilidade desses dispositivos e da experiência do profissio-
nal condutor do caso. Outras variáveis, como a sedação venosa, 

a instilação de anestésico tópico na via aérea e do bloqueio do 
nervo glossofaríngeo, a administração de agentes antissialogogos 
e a cooperação do paciente, são de grande importância para 
o sucesso e a garantia da via aérea desses pacientes. Portanto, 
para pacientes com síndrome de Madelung com importante 
acometimento de região cervical, a realização de intubação com 
o paciente acordado é o método mais seguro para garantir uma 
via aérea definitiva.
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261 – Revisão literária sobre via aérea 
pediátrica: pequenos pacientes, grandes 
desafios
Autores: *Cynthia Cristina Aquino dos Santos, Jacqueline Pinto Ventorin

Instituição: Maternidade de Campinas

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A via aérea pediátrica (VAP) pode ser 
um desafio. Novas descobertas permitem novas condutas, como a 
presença de cuff em tubos traqueais (TTs) menores e propedêutica 
da via aérea difícil (VAD) em pediatria. MÉTODO: A revisão foi feita 
em três fases. Na primeira, buscaram-se artigos entre os anos 2015 e 
2019 nas bases Pubmed e Scielo. As expressões de busca incluíram 
via aérea pediátrica/pediatric airway, escolhidas pela frequência 
que aparecem em artigos sobre esse tema. Foram encontrados 
381 estudos que tinham as palavras de busca no título. Na segun-
da fase, eles foram escolhidos conforme os critérios de inclusão:  
a) publicações entre 2015 e 2019, b) texto disponível na íntegra, 
c) discutir a anatomia da VAP, uso do cuff em TT e propedêutica da 
VA. A amostra final foi composta por 37 artigos. Na terceira fase, foi 
feita a leitura na íntegra destes 37 artigos, e as informações foram 
organizadas em três categorias: anatomia da VAP, uso do cuff em TT 
e propedêutica da VAP. RESULTADO: Os artigos sobre a anatomia da 
VAP sugerem mudanças potenciais no seu manejo. A informação 
de que a parte mais estreita da VA estava abaixo das pregas vocais 
justificava o uso de TTs largos o suficiente para selar o anel cricoide 
sem necessidade de cuff em crianças de até 8 anos. Exames de 
imagem demonstram que o anel cricoide é elíptico e não circular, 
com a dimensão transversal menor que a anteroposterior. A partir 
disso, foram discutidas vantagens do uso do TT com ou sem cuff. 
As vantagens do TT sem cuff seriam menor custo; diâmetro interno 
maior, facilitando a aspiração; e menor resistência ao fluxo de ar. Já 
o TT com cuff permite capnografia mais precisa; reduz a poluição do 
ambiente cirúrgico com gás anestésico; provoca menor fuga aérea, 
gerando menos troca de tubo; e produz volume corrente ofertado 
mais preciso, menos odinofagia no pós-operatório e menor risco de 
broncoaspiração. Em relação à propedêutica da VAP, os parâmetros 
que devem ser observados são: simetria da cabeça, do pescoço e 
do rosto, grau de abertura da boca, presença de patologia oral, 
higiene oral, medida de distância tireomentoniana, e flexão e ex-
tensão do pescoço. Alterações em um ou mais parâmetros podem 
indicar potencial VAD. Ao contrário de adultos, a circunferência do 
pescoço e o IMC não se mostraram preditivos de VAD. Há incidência 
maior de VAD em pacientes com anomalias do ouvido externo, 
micrognatismo, portadores de apneia obstrutiva do sono e certas 
anomalias congênitas. Ainda não há teste de análise individual que 
possa ser aplicado universalmente. Muitas escalas e pontuações 
para avaliação da VA não são validadas em crianças. CONCLUSÃO:  
A maioria dos preditores de VAD validados em adultos pode ser 
usada em pediatria, embora não exista ainda uma escala de predição 
de VAD para crianças. Novos conhecimentos da VA em crianças: 
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anel cricoide elíptico e com dimensão transversal menor que a 
anteroposterior implica que TT sem cuff em crianças não neonatos 
não mais se justifica. O conhecimento atualizado dessa área garante 
segurança para o médico e a criança. 
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285 – Abordagem da via aérea em um 
paciente obeso com múltiplas cirurgias  
para reconstrução facial
Autores: *Juliana Ribeiro Fernandes, Fernanda Mattos Abiraude, Patrick 
Augusto Gama Lima de Oliveira, Fernando de Carvalho Corrêa, Márcio 
de Pinho Martins

Instituição: Hospital Central da Polícia Militar

INTRODUÇÃO: O manejo das vias aéreas (VA) de pacientes submeti-
dos a diversas cirurgias de reconstrução facial pode ser complicado.  
A fibrose tecidual causada após as abordagens fazem esses pacientes 
apresentarem, muitas vezes, restrição de abertura de boca ou até de 
mobilização do pescoço, dificultando o acesso à via aérea. O objetivo 
deste trabalho é relatar a abordagem da VA de um paciente após 
múltiplas cirurgias para reconstrução facial por um trauma maxilo-
facial grave. RELATO DO CASO: Homem, 42 anos, negro, 120 kg, 1,82 
m, obesidade severa. Histórico de trauma com avulsão de pele de 
toda a região facial após acidente motociclístico há 2 anos. Desde 
então, foi submetido a múltiplas cirurgias para reconstrução facial. 
Na ocasião, apresentava obstrução de válvula nasal. Foi programada 
realização de rinoplastia. Na avaliação pré-anestésica, foi identificada 
VA difícil, com uma distância interincisivos menor que 3 cm, pescoço 
grosso e curto, distância tireomentoniana menor que 6 cm, não 
realizava protrusão da mandíbula sobre a maxila, Mallampati 4. VA 
já conhecida devido a abordagens prévias, ventilável sob máscara 
facial. Foi planejada intubação oral com paciente em plano anestésico, 
presença de videobroncoscópio (Ambu aScope®) disponível. Foi rea-
lizada profilaxia antibiótica com cefazolina e administrada clonidina. 
Iniciou-se infusão contínua de propofol em bomba infusora com 
concentração-alvo de 2,5 mcg/mL e, logo após, fentanila e rocurônio. 
Intubação orotraqueal realizada com auxílio do videolaringoscópio 
(King Vision®) sem canaleta e com auxílio do guia, tubo número 7,5, 
na primeira tentativa. À monitorização-padrão, foram acrescidos BIS e 
monitorização neuromuscular (TOF). O paciente manteve-se estável 
durante todo o procedimento. Foi extubado sem intercorrências. 
DISCUSSÃO: A videolaringoscopia representa uma mudança de 
paradigma na abordagem da intubação traqueal difícil, pois a visão 
do anestesiologista está na extremidade distal do dispositivo. As 
mais importantes indicações da videolaringoscopia na via aérea 
difícil prevista ou não antecipada são: imobilização cervical, peque-
na abertura de boca, ensino e documentação anatômica. No caso 
descrito, o uso do videolaringoscópio foi fundamental para o sucesso 
na abordagem da via aérea. Um plano anestésico individualizado, 
portanto, com base nas características clínicas, deve ser formulado 
para cada caso. O diagnóstico e o preparo pré-operatório inadequado 
ou técnica anestésica incorreta podem resultar em desfecho fatal.
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299 – Anestesia geral em paciente portador 
de linfangioma cervical
Autores: *Ana Paula Andrade, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Jéssica 
Carvalho Benatti, Patricia Fiorani Pennabel, Naira Bueno Seixas, Priscila 
Pechim de Andrade

Instituição: Hospital PUC – Campinas

INTRODUÇÃO: O linfangioma é uma malformação congênita rara 
do sistema linfático comumente diagnosticado ao nascimento. Seu 
tamanho e localização podem levar à obstrução das vias aéreas (VA) 
com consequente insuficiência respiratória associada a dificuldade 
na abordadgem da via aérea cirúrgica. RELATO DE CASO: Recém-
-nascido (RN), 8 dias, sexo feminino, 4 kg, 50 cm, diagnosticado no 
pré-natal, ASA III-E, encaminhado ao nosso serviço para exérese 
do linfangioma devido à insuficiência respiratória. Encontrava-se 
acordado, responsivo, com acesso venoso periférico prévio, em 
ventilação espontânea (VE) com cateter de O2, SatO2 98%, com 
massa cervical na região anterior restringindo a movimentação, 
infiltrado em base da língua, ausculta pulmonar com roncos de 
transmissão, FC 130 bpm, PA 80/40 mmHg. Exames laboratoriais 
normais e raio X de tórax sem desvio de traqueia. Solicitados fibros-
cópio, Bougie e máscara laríngea em sala. Posicionado com coxins 
em região escapular, pré-oxigenado sob máscara facial com O2 a 
100%, feito atropina (0,01 mg/kg) e cetamina (1 mg/kg) seguido 
por laringoscopia por profissional experiente em VAD em pediatria. 
Classificado como Cormack IIb, utilizado tubo 4,0 sem balonete sob 
ventilação espontânea sem necessidade de dispositivos auxiliares. 
Após confirmação da intubação por ausculta e capnografia, foi 
realizada indução anestésica com fentanila (5 mcg/kg) e rocurônio 
(1 mg/kg) e manutenção com sevoflurano 2%. Cirurgia sem inter-
corrências, encaminhado intubado para UTI neonatal. DISCUSSÃO: 
Devido às preditivas de VAD somada à impossibilidade de obtenção 
de VA cirúrgica, pela importante alteração anatômica, a sala opera-
tória foi preparada com os materiais necessarios para abordagem 
de VAD. A escolha da cetamina se deu pelo seu efeito anestésico 
dissociativo, sedação, amnésia e analgesia e preservando a VE. 
Atropina foi administrada para diminuir o risco de reflexos vagais 
associados à laringoscopia e reduzir possível sialorreia secundária 
ao uso da cetamina.O procedimento foi realizado por profissional 
experiente na abordagem de VAD em pediatria e, em caso de falha, 
optaríamos pela utilização de outro dispositivo presente na sala 
(Bougie, fibroscópio ou dispositivo supraglótico), evitando múlti-
plas abordagens e mantendo sempre a VE para não evoluir para 
uma emergência anestésica. Segundo a literatura, o método que 
assumiria menores riscos para RN portador de LC seria a técnica de 
tratamento intraparto extraútero (EXIT), caracterizada pela obtenção 
de VA segura ainda em circulação uteroplacentária logo ao nasci-
mento, mantendo assim adequada oxigenação fetal. CONCLUSÃO: 
O conhecimento prévio da doença torna-se imprescindível para o 
sucesso anestésico, salientando-se a necessidade de um profissional 
experiente e o planejamento anestésico cirúrgico. 
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309 – Ultrassonografia point-of-care para 
avaliação de paciente com via aérea difícil  
e indicação de via aérea cirúrgica
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INTRODUÇÃO: O manejo da via aérea é uma das habilidades mais 
importantes na prática cotidiana da anestesia, com impacto signi-
ficativo na morbidade e na mortalidade dos pacientes. Em alguns 
casos, os parâmetros clínicos não antecipam todas as dificuldades 
relacionadas ao manejo das vias aéreas. A US pode conferir uma 
ferramenta de rastreamento para via aérea difícil e na indicação de 
alternativas para acesso à via aérea definitiva. RELATO DE CASO: Pa-
ciente B.F., 84 anos, portador de fibrilação atrial crônica e carcinoma 
espinocelular invasivo (T3N1) de laringe e de pregas vocais, que deu 
entrada na emergência com quadro de rebaixamento do nível de 
consciência, estridor expiratório e taquidispneia, como consequência 
de carbonarcose por obstrução de via aérea; foi solicitado procedi-
mento de intubação pelo anestesiologista na sala de emergência.  
A radiografia cervical e de tórax evidenciavam desvio de traqueia 
por compressão extrínseca, e a TC de região cervical também evi-
denciava lesão extensa em região subglótica. No exame de via aérea, 
realizado à beira do leito, foram identificados presença de abertura 
oral maior que 3 cm, Mallampati 3, distância esternomentoniana 
maior que 12,5 cm e boa mobilidade cervical. A US de via aérea 
point-of-care realizada evidenciava presença de obstrução de via 
aérea infraglótica com redução do lúmen subglótico, infracricóideo 
e traqueal, com presença de pequenas linhas de reverberações. A 
equipe contraindicou intubação e cricotireoidostomia cirúrgica e 
indicou a traqueostomia com urgência a ser realizada pela equipe 
cirúrgica devido aos dados obtidos nos exames de imagem prévios 
e nos achados de exame físico e de US, em que foram evidenciadas 
via aérea difícil e ventilação impossível, também com provável 
dificuldade de punção de membrana cricotireóidea por desvio 
e de passagem de tubo endotraqueal devido ao estreitamento 
infraglótico. O tratamento de suporte e oxigenação por máscara 
de Venturi garantiu a estabilidade fisiológica até a realização de 
traqueostomia de urgência pela equipe cirúrgica. CONCLUSÃO: 
Esse tema tem sido alvo de diversos estudos nos últimos anos, 
devido à alta morbidade e mortalidade associada. Fatores de risco 
potencialmente modificáveis têm sido identificados principalmente 
com o uso da US point-of-care. Compreender essa sonoanatomia 
aplicada facilita a correta avaliação da anatomia das vias aéreas para 
intubação difícil, procedimentos invasivos e detecção de patologias 
das vias aéreas superiores. Esse relato de caso ilustra a utilização 
desse método para prevenção de um desfecho com alto potencial 
de complicação e a correta indicação de procedimentos invasivos.
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367 – Manejo de via aérea difícil em criança 
com insuficiência respiratória aguda devido  
a cisto sacular na orofaringe: relato de caso
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Fernando Antônio da Silva Cifuentes, Isabella Neiva Liboreiro, *José Assis 
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INTRODUÇÃO: O estridor laríngeo ocorre por alteração de fluxo 
de ar na via aérea, e a obstrução por massas pode evoluir para 
insuficiência respiratória aguda com elevado risco de morte, além 
de ser uma importante causa de via aérea difícil (VAD). Este relato 
tem o objetivo de abordar as considerações anestésicas do manejo 
de VAD em criança submetida à exérese de um cisto sacular em 
orofaringe. RELATO DE CASO: Paciente T.R.S.L., 16 meses, 8,9 kg, 
submetida à exérese de cisto em parede posterior de orofaringe, 

sem visualização de glote por fibroscopia. Foi admitida em cen-
tro cirúrgico com acesso venoso prévio puncionado em UTI, e foi 
realizada monitorização-padrão não invasiva. Foi submetida à 
indução de anestesia geral com cetamina 5 mg e sevoflurano em 
bolsa ventilatória com sistema Mapleson A. Após conferência da 
possibilidade de ventilação, foi realizada a infusão de 10 mcg de 
fentanila, 10 mg de lidocaína e 15 mg de succinilcolina seguida por 
laringoscopia direta sem visualização de glote. Então, foi realizada 
punção de cisto por equipe cirúrgica com exposição de glote e 
pregas vocais, seguida de intubação orotraqueal com tubo 3,5.  
A anestesia geral foi mantida com sevoflurano 1,2 CAM. O procedi-
mento ocorreu sem intercorrências, e a paciente foi encaminhada 
intubada para a UTI. DISCUSSÃO: O planejamento anestésico 
diante de uma VAD é essencial, principalmente em crianças devido 
à menor reserva pulmonar, com rápida evolução para hipoxemia 
e bradicardia. A paciente foi diagnosticada com cisto em parede 
posterior de orofaringe, levando ao estreitamento da via aérea 
superior e à dificuldade de visualização de glote e pregas vocais, 
com proposta de abordagem cirúrgica devido à evolução para 
insuficiência respiratória aguda por obstrução. Na abordagem de 
VAD em criança, levam-se em consideração o peso e o tamanho 
do paciente, sendo orientada apenas uma tentativa de laringos-
copia direta, a fim de evitar intercorrências como broncospasmo 
e laringospasmo, o que pode gerar uma situação “não intuba, 
não ventila”. Ademais, pode-se ofertar oxigênio por dispositivos 
supraglóticos, mas, pela localização das massas, o seu uso pode 
ser inviável, como no caso dessa criança. Se houver insucesso da 
laringoscopia direta, segue-se, então, a utilização de videolaringos-
cópio ou fibroscópio, com o mínimo de abordagens possíveis. No 
caso dessa criança, após aspiração do cisto, foi possível visualizar 
a glote com a passagem do tubo orotraqueal. Pode-se concluir 
que, em casos de VAD prevista em criança, o anestesiologista deve 
atentar-se e estar preparado com medicamentos de emergência 
e materiais de VAD, a fim de garantir a via aérea do paciente da 
forma segura.
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370 – Manejo da via aérea em gestante  
com angina de Ludwig
Autores: Flavio Tavares Sampaio, Thiago Carvalho Mamede Collicchio, 
*Danielle de Cássia O. Quintella Freire, André Viana Pereira Mota, Roberto 
Albuquerque Bandeira, Raimundo Morais Filho

Instituição: Hospital Regional da Asa Norte, Brasília, DF

INTRODUÇÃO: A angina de Ludwig é uma forma grave de celulite 
de início agudo que se espalha rapidamente, afetando bilateral-
mente os espaços submandibulares, sublingual e submentoniano. 
Geralmente é de origem dental, após infecção do segundo ou 
terceiro molar inferior. É potencialmente grave, dado que pode 
levar à septicemia e obstruir as vias aéreas superiores. RELATO DE 
CASO: Paciente C.C.S.C., mulher, 38 anos, gestante de 38 semanas, 
apresentava mal-estar, febre (38 °C), dor mandibular e cervical 
bilateral, disfagia, disfonia e leve dispneia há 5 dias. Realizou TC há 
3 dias, que mostrava celulite extensa acometendo o assoalho da 
boca até o espaço retrofaríngeo, principalmente à direita. Ao exame 
físico, constatou-se obesidade, IMC 43 kg/m2, ASA III-E, PA 126/85 
mmHg, FC 93 bpm, FR 23 mrpm e Spo2 de 94% em ar ambiente. 
Apresentava trismo e edema de tecidos moles em região mandi-
bular, submentoniana e cervical bilateral. Constatou-se angina de 
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Ludwig; foi iniciada antibioticoterapia empírica intravenosa com 
ampicilina 2 g e sulbactam 1 g de 6/6 horas. A avaliação da via aérea 
mostrou abertura bucal < 2 cm, edema de assoalho de boca e língua, 
Mallampati 5, com imobilidade cervical. Realizou-se, inicialmente, 
a traqueostomia sob anestesia local pela equipe de cirurgia geral, 
e, em seguida, a paciente foi submetida à anestesia geral sob indu-
ção venosa com fentanila 350 mcg, propofol 200 mg e rocurônio  
50 mg; foi acoplada à ventilação mecânica controlada, com volume de  
420 mL, 12 ciclos ventilatórios.min–1, com razão inspiração/expiração 
de 1:2, PEEP de 5 cm H2O e Fio2 de 65%. A capnografia variou de 
35 a 40 mmHg, e a Spo2 manteve-se entre 99 e 100%. A anestesia 
geral foi mantida pelo uso do anestésico inalatório sevoflurano a 
2%. Simultaneamente, procedeu-se à cesariana pela equipe obsté-
trica para retirada de feto vivo e saudável; logo após, a equipe de 
cirurgia bucomaxilofacial realizou a drenagem cirúrgica da celulite. 
A paciente permaneceu acordada na SRPA no POI, sem vaga de 
UTI. No segundo dia pós-operatório, foi encaminhada para o leito 
de enfermaria da obstetrícia, onde permaneceu até o décimo dia 
pós-operatório. Foi retirada a traqueostomia e dada a alta hospi-
talar. DISCUSSÃO: A angina de Ludwig é uma condição infecciosa 
grave com alto índice de mortalidade. A intubação orotraqueal 
ou nasotraqueal pode ser impossibilitada pelo comprometimento 
anatômico da infecção. A suspeita do comprometimento da via 
aérea difícil recomenda a intubação com fibra óptica por via nasal. 
Na impossibilidade, a indicação para o manejo da via aérea torna-se 
cirúrgica por meio de traqueostomia. A escolha da técnica mais 
segura deve ser embasada no quadro clínico, nas condições técnicas 
disponíveis e na preservação da vida do paciente.
Referências
Jiménez Y, Bágan JV, Murilo J, Poveda R. Infecciones odontogénicas. Complicaciones. 
Manifestaciones sistémicas. Med Oral Patol Oral Cir. Bucal. 2004; 9(Suppl):S139-47. 
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377 – Manejo de via aérea difícil com 
fibroscopia em gestante com trismo
Autores: *Carlos Henrique Araújo dos Santos, Jefferson Trigueiro Neto, 
Alexandre Dubeux Dourado, Athena Tamiris Dantas de A. M. Queiroz, 
Tainnah Lima Jacinto Accioly, 1Cecílio Pereira Lima

Instituição: CET Maria Auxiliadora Martins Vieira da Rocha

INTRODUÇÃO: A presença de via aérea difícil (VAD) é considerada 
um dos maiores desafios na prática anestésica. Patologias buco-
maxilofaciais e alterações fisiológicas da gravidez são situações 
que estão associadas a maior dificuldade no manejo da via aérea. 
Entre essas patologias, o abscesso odontogênico, caso não seja 
adequadamente tratado, pode levar à obstrução de via aérea, 
aumentando a morbimortalidade. RELATO DE CASO: Paciente 
A.J.S.S., sexo feminino, 18 anos, 70 kg, gestante de 28 semanas, 
com diagnóstico de abscesso mandibular extenso, de origem 
odontogênica, ocupando espaço massetérico. Foi indicada drena-
gem do abscesso devido à resposta ineficaz à antibioticoterapia 
intravenosa. Encontrava-se consciente, orientada, com abertura 
bucal limitada por trismo associada à deformação anatômica de 
face decorrente de edema. Optou-se por anestesia geral com in-
tubação nasotraqueal acordada guiada por fibroscopia – modelo 
aScope. Foi realizada sedação consciente com midazolam 2 mg 
e fentanila 50 mcg, e iniciado preparo de via aérea superior com 
instilação de lidocaína spray 10% na cavidade oral e vasoconstritor 
nas narinas. Após revestimento do fibroscópio flexível com tubo 
aramado 6,0 com cuff, iniciou-se progressão da haste utilizando 
técnica anestésica spray as you go com lidocaína a 1% em toda a 
trajetória. O fibroscópio foi introduzido até visualização da cari-
na. Após confirmação de INT, procedeu-se à indução anestésica 
intravenosa com lidocaína 60 mg, propofol 200 mg e fentanila 

150 mcg. O procedimento ocorreu sem intercorrências, sendo 
a paciente extubada e encaminhada para SRPA. DISCUSSÃO: O 
trismo é uma complicação comum em pacientes com infecção 
odontogênica, tornando desafiadora a abordagem da via aérea 
diante de um quadro que cursa com limitada abertura bucal. A 
intubação por fibroscopia flexível é a primeira opção de acesso à 
via aérea difícil prevista em paciente acordado, representando um 
método seguro e uma excelente alternativa à via aérea cirúrgica. O 
domínio da técnica fibroscópica reduz a vulnerabilidade quanto às 
crises no controle da via aérea, sendo de fundamental importância 
na prática anestésica, conforme algoritmos para manejo de VAD.
Referências
Germano Filho PA, Figueiredo NV, Cavalcanti IL. Intubação por fibroscopia flexível. 
In: Ortenzi AP, Martins MP, Nunes RR. Controle de via aérea. Rio de Janeiro: SBA; 
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378 – Intubação nasotraqueal com auxílio  
de fibroscópio em paciente vítima de PAF  
em mandíbula: relato de caso
Autores: *Carlos Henrique Araújo dos Santos, Jefferson Trigueiro Neto, 
Bruno Santos Afonso de Melo, Roberta Gisele Cordeiro de Lima, Victor Regis 
Caroca, Cecílio Pereira Lima

Instituição: CET Maria Auxiliadora Martins Vieira da Rocha

INTRODUÇÃO: A manutenção de uma via aérea adequada é o maior 
objetivo e o grande desafio do anestesiologista, principalmente na 
presença de via aérea difícil (VAD). Em situações incertas de con-
trole com segurança da ventilação e da oxigenação, está indicado 
o manuseio da via aérea, com o paciente acordado. Entre diversos 
instrumentos e técnicas, pode ser usada também a fibroscopia 
para auxiliar na obtenção de uma via aérea definitiva. RELATO DE 
CASO: Paciente J.R.S., 28 anos, pardo, 67 kg, ASA IE, estável hemo-
dinamicamente, consciente e orientado; foi admitido por trauma 
secundário a uma lesão por arma de fogo com fratura cominutiva 
de mandíbula. Foi classificado como VAD e preditor de ventilação 
difícil secundário a alteração importante com edema, sangramento 
para cavidade oral e limitação da abertura bucal. Optou-se pela in-
tubação nasotraqueal com paciente acordado e uso de fibroscópio  
A Scope. Instalou-se monitorização e cateter nasal de oxigênio. 
Foram administrados analgesia tópica com lidocaína spray 10% na 
cavidade oral e vasoconstritor nas narinas. Foi introduzido fibroscó-
pio com tubo aramado 6,5, e usada técnica de spray as you go com 
lidocaína 1%. O paciente permaneceu colaborativo, obtendo-se 
visualização direta da laringe e introdução de fibroscópio na tra-
queia, com boa exposição das estruturas anatômicas. Foi introduzido 
tubo traqueal aramado; foram confirmados intubação e correto 
posicionamento por visualização direta. O paciente foi reavaliado 
clinicamente e com auxílio da capnografia. Em seguida, foi feita 
indução venosa com fentanila 250 mcg, lidocaína sem vasocons-
tritor 80 mg, propofol 200 mg, cetamina 25 mg, rocurônio 60 mg 
e clonidina 150 mcg. Procedimento cirúrgico com debridamento, 
múltiplas extrações de alvéolo paliativas e hemostasia, sem in-
tercorrências. Após extubação, o paciente foi encaminhado para 
sala de recuperação anestésica. DISCUSSÃO: Diante de uma VAD 
predita, está indicado o seu manuseio com o paciente acordado, 
como no caso exposto. A American Society of Anesthesiologists 
(ASA) preconiza utilização de diversos instrumentos como máscara 
laríngea, intubação retrógrada, estilete luminoso e fibroscópio para 
intubação acordada. Este último geralmente é a escolha quando a 
intubação nasal é permitida e o paciente não apresenta secreção 
que possa prejudicar a qualidade visual, contraindicando o proce-
dimento. No nosso caso, a manutenção do paciente acordado, com 
anestesia tópica adequada, manteve a sua colaboração em eliminar 
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sangramento, possibilitando o uso do padrão-ouro (fibroscópio). 
A adequada avaliação dos preditores de risco, bem como a obser-
vância do fluxograma de manuseio da VAD, visando à segurança 
do paciente, foi indispensável ao sucesso do caso.
Referência
Filho PA, Figueiredo N. Intubação por fibroscopia flexível. In: Ortenzi AP, Martins MP, 
Nunes RR. Controle de via aérea. Rio de Janeiro: SBA; 2018. p. 240-51.

389 – Comparação entre o teste de Mallapanti 
modificado convencional e o upside down 
para previsão de via aérea difícil
Autores: *Mário Henrique Almeida de Assis, Jefferson Trigueiro Neto, 
Vandson Barbosa de Oliveira, Rafael Nascimento Soares, Ezequiel Calou 
Silva Thé, 2Victor Regis Caroca

Instituição: CET Maria Auxiliadora Martins Vieira da Rocha

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O teste de Mallampati modificado 
(TMM) é o mais utilizado para prever uma via aérea difícil (VAD). 
Embora aplicável à maioria dos pacientes, essa avaliação, com o 
paciente em posição sentada, pode não ser conveniente em certas 
ocasiões, como em situações de emergência ou com indivíduos 
acamados. Nesses casos, a realização do teste em decúbito dorsal, 
com o avaliador na posição de laringoscopia com visualização 
invertida das estruturas orofaríngeas (Mallampati upside down), foi 
sugerida como abordagem alternativa. Nossa hipótese foi de que 
o TMM upside down teria boa correlação com o TMM convencional 
para previsão de VAD, definida de acordo com a classificação de 
Cormack e Lehane modificada por Cook (CLC). MÉTODO: Estudo 
prospectivo e observacional, realizado nos Hospitais Regional do 
Agreste e Mestre Vitalino (Caruaru, Estado de Pernambuco), com 
50 pacientes, com idades entre 18 e 65 anos. O TMM foi avaliado 
com o paciente em posição sentada, e, posteriormente, o obser-
vador posicionou-se à cabeceira da mesa cirúrgica, na posição de 
laringoscopia para o TMM upside down. Calcularam-se, então, as 
prevalências de previsões de VAD utilizando-se o TMM em posição 
sentada e o upside down, além da correlação com a classificação 
de CLC, para dificuldade de laringoscopia direta. Ademais, esti-
maram-se sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e 
valor preditivo negativo e ambos os testes para previsão de VAD. 
RESULTADO: O cruzamento entre o TMM convencional e o TMM 
upside down classificou 68% dos pacientes como fáceis e 20% 
como difíceis nas duas avaliações. Dos casos discordantes, 8% 
foram considerados fáceis pelo convencional e difíceis pelo upside 
down, enquanto 4% tiveram classificação de fácil pelo segundo 
e de difícil pelo primeiro. A associação entre as duas variáveis foi 
significativa (p < 0,001). Evidenciou-se consonância entre o TMM 
convencional e o TMM upside down, pois, comparando-se todas as 
categorias de respostas da escala, observou-se convergência entre 
os dois testes de 60% – kappa igual a 0,59 (concordância moderada) 
–, e, avaliando-se as categorias difícil e fácil, os resultados foram 
semelhantes em 88% – kappa igual a 0,69 (boa concordância). 
CONCLUSÃO: A alta especificidade dos TMMs convencional e 
upside down em relação ao teste de CLC (padrão-ouro) nos in-
dicam que eles apresentam elevada capacidade de identificar 
uma pessoa com via aérea fácil. Entretanto, ambos podem ter 
resultados falso-negativos, indicando via aérea fácil (Mallampati 
0, I e II) para indivíduos que, na verdade, têm VAD pelo CLC (III e 
IV). De qualquer maneira, o teste upside down apresentou elevada 
concordância com o teste convencional, sendo, portanto, uma 
alternativa a este último.
Referência
Khan ZH, Eskandari S, Yekaninejad MS. A comparison of the Mallampati test in 
supine and upright positions with and without phonation in predicting difficult 
laryngoscopy and intubation: A prospective study. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 
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391 – Uso de cricotireoidostomia de urgência 
em via aérea difícil não prevista em paciente 
com tumor de epiglote
Autores: *Henrique Andrade Furtado, Jefferson Trigueiro Neto, Ronaldo 
Alves de Souto, Bruno Santos Afonso de Melo, Athena Tamiris Dantas de 
A. M. Queiroz, Débora Pinheiro Leite

Instituição: CET Maria Auxiliadora Martins Vieira da Rocha

INTRODUÇÃO: O tumor de epiglote compõe um grupo de patologias 
laríngeas raras, que predispõem à dificuldade no manejo da via 
aérea, principalmente quando há quadro de obstrução mecânica. 
Em situações de emergência, deve-se estar ciente da possibili-
dade de não intubar e/ou ventilar o paciente, sendo necessários 
dispositivos auxiliares ou mesmo acessos cirúrgicos pela região 
cervical para garantir a via aérea. RELATO DE CASO: Paciente J.M.S., 
homem, 68 anos, 71 kg, tabagista crônico, com queixa de dispneia 
crônica agudizada. Foi admitido em UTI hemodinamicamente 
instável, hipocorado (+2/+4), mal perfundido, ausculta pulmonar 
com estertores crepitantes e sibilos difusos, frequência respira-
tória 28 irpm, Sao2 84% com máscara de Venturi 50%, evoluindo 
com rebaixamento do nível de consciência. Optou-se por intu-
bação orotraqueal por sequência rápida com etomidato 20 mg, 
fentanila 150 mcg e suxametônio 75 mg. Durante laringoscopia 
direta, evidenciou-se tumoração hiperemiada, anterior à epiglo-
te e deformando-a, com obstrução moderada da luz laríngea e 
impedindo a passagem do tubo traqueal, com piora do quadro 
clínico e persistência da hipoxemia. Realizou-se cricotireoidos-
tomia cirúrgica de emergência, seguindo o protocolo britânico 
de via aérea difícil. No procedimento, foram utilizados lâmina de 
bisturi (para incisão longitudinal da pele e abertura transversal 
da membrana cricotireóidea), bougie (para evitar falsos trajetos) 
e tubo traqueal 6,0 com cuff. O procedimento foi efetuado com 
sucesso, levando à melhora da oximetria e à estabilização clínica 
do paciente. Após estabilização do quadro cardiorrespiratório, 
realizou-se fibroscopia para melhor visualização da lesão, e sua 
documentação. DISCUSSÃO: Os tumores supraglóticos represen-
tam cerca de um terço dos cânceres de laringe, e geralmente são 
os mais agressivos, podendo levar tardiamente à obstrução glótica 
e dificultar a obtenção de uma via aérea, especialmente em casos 
não previstos. Nesses casos, a indução anestésica para a intubação 
pode levar a graves complicações pela piora do grau de obstrução 
da via aérea, sendo necessária a tomada de rápidas decisões, 
como acessos pela região cervical para uma cricotireoidostomia 
por punção ou cirúrgica devido à maior rapidez de acesso à via 
aérea. Optou-se pela cricotireoidostomia cirúrgica pela falha na 
intubação orotraqueal associada à dificuldade ventilatória com 
base no algoritmo Difficult Airway Society 2015 – JBA.
Referências
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airway society 2015 Guidelines for management of unantecipated diffcult intubation 
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415 – Intubação nasotraqueal acordada  
em criança com via aérea difícil 
Autores: Heber de Moraes Penna, Paulo Cesar da Silveira Filho, Dário 
Humberto de Paiva, Davyd Fonseca Andrade, Gustavo Siqueira Elmiro, 
*Nilo Vieira Souza

Instituição: Clínica de Anestesia de Goiânia 

INTRODUÇÃO: O manejo da via aérea difícil na faixa etária pediátrica 
carece de evidências e protocolos. A maioria das recomendações 
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vem adaptada dos protocolos para pacientes adultos e recomen-
dações de especialistas. Assim, deve-se individualizar o manejo 
para cada paciente nessa faixa etária. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo masculino, 8 anos, 34 kg, ASA I, com via aérea difícil (VAD) 
antecipada, devido a abertura bucal limitada. Agendada cirurgia de 
coronoidectomia bilateral, devido a hipertrofia bilateral do processo 
coronoide da mandíbula, idiopática. Em consulta pré-anestésica 
com a criança e o responsável, ambos esclareceram as dúvidas e 
se mostraram seguros. Optado por intubação nasotraqueal com 
broncofibroscópio com paciente acordado, sob ansiólise e anestesia 
tópica nasofaríngea até a glote e traçado condutas a ser tomadas 
se insucesso da técnica de escolha. Paciente foi sendo informado 
sequencialmente dos passos a serem realizados pela equipe e se 
demonstrou cooperativo. Monitorizado com pressão arterial não 
invasiva, cardioscópio, oxímetro de pulso, capnografia. Após acesso 
venoso periférico, administrados midazolam (1,5 mg) e fentanila (25 
mcg). Feito rastreamento ultrassonográfico da membrana cricoti-
reóidea. Aplicado oximetazolina nasal, lidocaína 1% tópica através 
de atomizador nasal e através de cateter pelo broncofibroscópio. 
Paciente com boa tolerância ao procedimento, apresentando tosse 
ao chegar ao plano da glote, onde foi introduzido tubo traqueal. 
Verificado capnografia e induzido plano anestésico após confir-
mado seu posicionamento. Manutenção do plano anestésico com 
sevoflurano e remifentanila, ao final infiltrado anestésico local pelo 
cirurgião. Extubação sem intercorrências, sem reação ao tubo ao 
despertar, sem dor ou sangramento, encaminhado à sala de recu-
peração anestésica, Aldrete-Kroulik 10. DISCUSSÃO: A intubação 
traqueal em criança acordada traz dificuldades, sobretudo pela maior 
insegurança, entendimento e dificuldade de sedação adequada 
nessa faixa de população. Grau de sedação Ramsey 3 traz melhor 
conforto para o paciente, sem perder reflexos protetores da via 
aérea. É de suma importância definir e se preparar para condutas 
imediatas a serem tomadas em caso de insucesso. Nos preparamos 
sequencialmente para aprofundar plano anestésico com sevoflurano 
mantendo respiração espontânea, indução venosa com ventilação 
sob máscara facial, até cricotireoidostomia de urgência em caso de 
situação não oxigeno, não intubo. 
Referência 
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524 – Relação entre o questionário  
STOP-BANG e dificuldade na laringoscopia
Autores: *Gustavo César de Melo Calado, Ruy Leite de Melo Lins Filho, 
Sérgio Veloso da Silveira Menezes, Rossana SantAnna de Melo Lins, Thiago 
Gadelha Batista dos Santos, Gustavo de Oliveira Arouca

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A síndrome da apneia obstrutiva do 
sono (SAOS) está associada a complicações anestésicas decorrentes 
de dificuldade para intubação traqueal e ventilação sob máscara.  
O questionário STOP-BANG (SB) é utilizado para identificar pacientes 
com SAOS por sua alta sensibilidade, além de ter sido validado para 
pacientes cirúrgicos. O objetivo principal deste estudo foi relacionar 
o escore STOP-BANG com dificuldade na laringoscopia, e os objeti-
vos secundários foram relacionar esse escore com dificuldade para 
ventilar sob máscara e com variáveis preditoras de via aérea difícil. 
MÉTODO: Após aprovação pelo CEP, foram incluídos no estudo 105 
pacientes, aos quais, após assinatura do TCLE, foi aplicado o questio-
nário STOP-BANG modificado, que consiste em 8 perguntas: “Você 
ronca alto?”, “Você frequentemente sente-se cansado ou sonolento 

durante o dia?”, “Você tem ou está sendo tratado de HAS?”, “IMC ≥ 
35 kg/m2”, “Idade ≥ 50 anos?”, “Circunferência cervical ≥ 43 cm para 
homens, ou 41 cm para mulheres?”, Sexo masculino?. A cada res-
posta afirmativa, somou-se um ponto. No período pré-anestésico, 
eram registrados a ocorrência de diabetes melito ou pneumopatia, 
as distâncias tireomentoniana e esternomentoniana, o teste de 
mordida do lábio superior e a classificação de Mallampati. Após 
posicionamento e indução anestésica com técnica padronizada 
para todos os pacientes, foram avaliados o grau de dificuldade para 
ventilação sob máscara, classificado em 1 (ventilação sob máscara 
possível), 2 (necessidade de cânula orofaríngea), 3 (necessidade 
de quatro mãos para ventilar) e 4 (incapacidade de manter Spo2 
≥ 90% durante ventilação sob máscara), e o grau de dificulda-
de da laringoscopia, considerando-a difícil no grau 2b ou acima 
na escala de Comarck-Lehane modificada. RESULTADO: Todos os 
pacientes incluídos no estudo tiveram sua avaliação concluída. 
Sessenta e quatro pacientes (61%) obtiveram escore ≤ 2 no SB, 
e foram classificados como de baixo risco para SAOS, enquanto 
41 (29%) receberam escore ≥ 2 e foram classificados como risco 
intermediário ou alto para SAOS. Dos 10 pacientes considerados de 
laringoscopia difícil, 60% tiveram escore ≥ 2 no SB, e 40% tiveram 
escore ≤ 2 (diferença sem significância estatística). Dos pacientes 
com grau 2 ou mais para ventilação sob máscara, 60% tinham SB ≥ 2,  
enquanto, dos que obtiveram grau 1, apenas 30,9% tinham SB ≤ 2  
(p < 0,05). Observou-se associação estatisticamente significativa 
em relação ao escore SB ≥ 2 e às variáveis sexo masculino, idade ≥ 
50 anos, IMC ≥ 35 kg/m2, Mallampati 3 e 4 e diagnóstico de HAS e 
DM. CONCLUSÃO: Embora tenha sido observada maior incidência 
de laringoscopia difícil entre os pacientes considerados de risco 
intermédiário ou alto para SAOS, essa diferença não foi estatistica-
mente significativa. Esses pacientes apresentaram maior grau de 
dificuldade para ventilação sob máscara.
Referência
Acar HV et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(62):58-64.

630 – Sedação e ventilação espontânea  
para remoção de corpo estranho em traqueia: 
relato de caso
Autores: José Márcio Costa Marques Júnior, Filipe Schwarz Godoy Ferreira, 
Angelo Carvalho de Angeloni, *Kelvin Henrique Rodrigues Moreira, Felipe 
Rodrigues Braz

Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)

INTRODUÇÃO: A aspiração de corpo estranho (ACE) é uma situa-
ção ameaçadora à vida que ocorre frequentemente em crianças 
menores de 3 anos e em idosos. Nos adultos sem comorbidades 
neurológicas ou psiquiátricas, esse evento é raro e acontece por 
perda da consciência ou aspiração inadvertida de instrumentos 
de trabalho. Relatamos caso de ACE em paciente atípico, no qual 
optamos por abordagem anestésica pouco convencional para a 
retirada de corpo estranho. RELATO DE CASO: Homem, 33 anos, 
sem comorbidades, 70 kg de peso ideal, dá entrada em pronto 
atendimento relatando que há 7 dias “deglutiu” prótese dentária 
durante alimentação. Narrou que, no momento do acidente,  hou-
ve dispneia súbita e tosse moderada, que desapareceram nas 24 
horas seguintes. Ao exame físico, paciente se encontrava em bom 
estado geral, sem queixas, eupneico, com leve estridor laríngeo 
em fúrcula esternal e diminuição de murmúrio vesicular em ápi-
ces pulmonares, saturando a 98%. Radiografia de tórax e cervical 
e TC de pescoço evidenciaram corpo estranho (CE) transversal à 
traqueia, impactado em paredes posterior e anterior em nível de 
C6-C7, com edema adjacente nos pontos de impacto. O paciente 
foi encaminhado a um serviço especializado, onde foi indicada a 
broncoscopia rígida. Para a medicação pré-anestésica, foram ad-
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ministrados midazolam 5 mg, fentanila 1 mcg/kg, dexametasona  
10 mg e lidocaína 2 mcg/kg; em seguida, dexmedetomidina 1 mcg/
kg. Teve início a broncoscopia com retirada do CE após preensão 
com pinça tipo mandíbula de jacaré. Não houve intercorrências, e 
o paciente manteve respiração espontânea e saturação em 98%. 
DISCUSSÃO: Desde que foi utilizada pela primeira vez no século 
XIX, a broncoscopia se tornou padrão-ouro para abordagem da 
ACE. Parece haver preferência pela anestesia geral no paciente 
submetido à broncoscopia. Em breve revisão, encontramos 8 relatos 
de casos semelhantes – houve anestesia geral em 6 deles. Neste 
caso, optamos por sedação profunda e ventilação espontânea. 
Nesse sentido, fármacos como a cetamina e a dexmedetomidina 
permitem sedação com estabilidade respiratória e hemodinâmi-
ca, além de a primeira ter ação broncodilatadora. A fentanila tem 
efeito antitussígeno e, aliado à lidocaína, reduz a possibilidade de 
espasmos induzidos pelo broncoscópio. A dexametasona reduz o 
edema que um CE impactado pode causar. Nos últimos anos, tem 
havido a procura por uma anestesia que reduza as complicações 
e garanta a recuperação mais rápida do paciente. Nesse sentido, 
a sedação com ventilação espontânea se mostra uma alternativa 
eficaz e segura à tradicional anestesia geral para a remoção de CE.
Referência
Landy C, Massoure PL, Gauthier J, Eve O, Kaiser E. Interest of ketamine for the mana-
gement of a large foreign body in the trachea. Paediatr Anaesth. 2012;22(6):608–9. 

634 – Manejo de vias aéreas após lesão 
traqueal em cirurgia de esofagectomia 
subtotal: relato de caso
Autores: Ricardo Almeida de Azevedo, Maylane Oliveira Magalhães, José 
Admirço Lima Filho, Priscila Filardi de Oliveira, Hugo Eckener Dantas de 
Pereira Cardoso, *Bruno Emmanuel da Cunha Torres

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos, Bahia

INTRODUÇÃO: O manejo das vias aéreas (VAs) é uma das habilidades 
fundamentais à prática da anestesiologia; em diversos cenários, 
assegurar a sua patência é pedra angular da abordagem. Exemplo 
disso são as lesões traqueobrônquicas (LTBs), que, a despeito da ra-
ridade, conferem risco iminente à vida, e o pronto restabelecimento 
da ventilação pulmonar é crucial ao desfecho clínico. RELATO DE 
CASO: Homem, 70 anos, ASA III, portador de megaesôfago chagásico 
grau IV. Exames pré-operatórios sem alterações. Foi admitido para 
esofagectomia subtotal, monitorizado com cardioscopia, oximetria e 
pressão arterial invasiva associada à termodiluição transpulmonar. Foi 
realizada anestesia peridural combinada à anestesia geral balanceada, 
com intubação orotraqueal (IOT) sob laringoscopia direta, Cormack I, 
com tubo orotraqueal (TOT) nº 8,0. Foi realizada cateterização venosa 
central de veia jugular interna direita. À dissecção esofágica, ocorreu 
lesão traqueal (LT) inadvertida, em parede posterior, a 1 cm da carina, 
cursando com comprometimento ventilatório, redução do volume 
corrente (VC), hipoxemia e estreitamento da capnografia. Diante da 
suspeição da LT, procedeu-se à seletivação brônquica à direita, e foi 
instituída ventilação monopulmonar, com restabelecimento dos parâ-
metros ventilatórios. Ajustou-se Fio2 para correção de hipoxemia. Foi 
realizada toracotomia para rafia da lesão; após esta, foi reposicionado 
TOT simples, sem intercorrências, prosseguindo-se a confecção de 
esôfago e jejunostomia. O procedimento estendeu-se por 11 horas. 
O paciente foi encaminhado à UTI. Teve hemodinâmica compensada 
às custas de noradrenalina (NA), e suporte ventilatório mecânico. 
No primeiro dia PO, iniciou desmame de NA. No terceiro dia PO, foi 
confeccionada traqueostomia; o paciente foi mantido em ventilação 
espontânea, sem suporte de O2. DISCUSSÃO: A manutenção das VAs 
pérvias é fundamental na prática anestésica. Embora raras, as LTBs 
cursam com taxa de letalidade em torno de 30%. No caso em tela, 
a identificação de alterações nos parâmetros ventilatórios permitiu 
imediata abordagem de via aérea com a instalação da ventilação 

monopulmonar, por meio de TOT simples. A técnica de ventilação 
seletiva preconiza o ajuste ventilatório com volume corrente similar 
ao utilizado para a ventilação de ambos os pulmões, evitando altas 
pressões, com elevação da Fio2 para garantir boa saturimetria. Nesse 
contexto, o manejo das VAs e da dinâmica ventilatória foi fundamental 
para a condução do caso pelo anestesiologista, viabilizando o reparo 
necessário, valendo-se de arsenal-padrão à prática cotidiana.
Referências
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grandes brônquios. Rev. Col. Bras. Cir.  [Internet]. 2000 [capturado em  28 jan. 2019]; 
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637 – Intubação orotraqueal de lactente 
com obstrução funcional de traqueia 
apresentando estridor e dessaturação 
posição-dependente: relato de caso
Autores: Marcos Daniel de Faria, 2Thobias Zapaterra Cesar, Barbara Lo-
rena Silva de Souza, *José Assis Carvalho Corrêa, José Lucas Ubaldo Melo 
Gomes, Osias de Magalhães

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

INTRODUÇÃO: As predições de via aérea difícil (VAD) e/ou de ven-
tilação difícil (VD) são instrumentos importantes que permitem 
o correto planejamento da abordagem da via aérea. A intubação 
traqueal com paciente sob ventilação espontânea é indicada na 
via aérea difícil antecipada, mas é de difícil execução na pediatria, 
o que torna os casos de VAD ainda mais desafiadores nessa faixa 
etária. RELATO DE CASO: Paciente M.L.V., sexo masculino, 8 meses, 
6 kg, com tetralogia de Fallot sem correção definitiva, com Blalo-
ck-Taussig funcionante. No ultimo mês, evoluiu com quadro de 
estridor sintomático, predominante em decúbito dorsal e durante 
o choro, com melhora na posição ortostática. A angio-TC de tórax 
revelou estenose intrínseca da traqueia a 1,5 cm da carina, e a tra-
queoscopia confirmou a lesão no terço médio da parede anterior 
da traqueia com perda de seu arcabouço e redundância da parede 
posterior que ia de encontro à parede anterior durante a inspiração. 
Mesmo em vigência de IVAS, diante da piora da frequência e da 
gravidade das crises de hipóxia, foi indicada traqueostomia. Durante 
tentativa de punção de acesso venoso e coleta de exames na UTI, 
sem sucesso, foi sedado com cetamina 30 mg IM, com descom-
pensação respiratória e crise hipóxica grave. No centro cirúrgico, 
no dia seguinte, após planejamento multidisciplinar, optou-se por 
indução inalatória (inicialmente com óxido nitroso e, após sedação, 
foi iniciado sevoflurano) realizada pela mãe, com lactente em seu 
colo, em posição vertical, sob distração digital. A seguir, o paciente 
foi transferido para leito cirúrgico, onde foi mantido na mesma 
posição, com respiração espontânea sob máscara facial, pressão 
de suporte e Fio2 100%. Foi, então, monitorizado e intubado em 
plano anestésico sob laringoscopia direta guiada por bougie, po-
sicionando o tubo a montante da obstrução e a jusante da carina.  
A venóclise foi possível apenas após a intubação e depois de vá-
rias tentativas, e foi seguida por crise hipóxica (Sao2 80%), sibilân-
cia bilateral e hipotensão, tratada prontamente com adrenalina  
2 mcg/kg com boa resposta. A cirurgia foi, então, realizada com 
sucesso, não havendo intercorrência no perioperatório; o paciente 
foi encaminhado sedado à UTI. DISCUSSÃO: A abordagem de via 
aérea na pediatria se torna desafiadora na presença de elementos 
dificultadores, como, neste caso: alteração anatômica e funcional da 
traqueia posição-dependente, crises hipóxicas graves e frequentes, 
vigência de infecção de vias aéreas, cardiopatia congênita associada 
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e ausência de colaboração para via aérea acordada. Isso demonstra 
a importância de individualizar a conduta, sendo imperativa a ade-
quação dos procedimentos consagrados ao contexto e ao paciente.
Referência

Law JA, Broemling N, Cooper RM, Drolet P, Duggan LV, Griesdale DE, et al. The difficult 
airway with recommendations for management—part 2—the anticipated difficult 
airway. Can J Anesth. 2013;60(11):1119-38.

678 – Aplicação da ferramenta vórtex para 
médicos emergencistas: uma opção na 
orientação do manejo da via aérea difícil?
Autores: Camila Hatsuko Nagata Leite, Audy Rocha de Oliveira Filho, Derik 
de Azevedo Quintas, Francisco Sávio Alves Arcanjo, *Alana Maiara Martins 
Bezerra, Guilherme Paulo Leite Neto

Instituição: Hospital São Camilo e São Luís, Macapá, AP, Brasil

INTRODUÇÃO: O médico emergencista é o profissional que tem 
contato com doentes agudamente enfermos que, em alguns ca-
sos, estão sob risco iminente de morte. O manejo decisivo, efetivo 
e em tempo adequado da via aérea em uma emergência e pode 
reduzir a morbimortalidade. A via aérea difícil (VAD) é comum na 
prática de emergência, estimada em 20%. A abordagem Vortex é 
predominantemente gráfica e simples, ideal para uso em situação 
de alto risco e tempo crítico de uma emergência de via aérea. Esta 
pesquisa fornecerá dados para o meio acadêmico-científico, sobre-
tudo ao sistema público de saúde, que poderão atuar na atenuação 
da morbimortalidade em via aérea. Seu objetivo principal é verificar 
se a aplicação da ferramenta Vórtex para médicos emergencistas é 
uma opção na orientação do manejo da VAD. MÉTODO: Pesquisa 
de caráter quantiqualitativo, do tipo pesquisa-ação, descritiva e 
transversal, realizada no auditório do Hospital São Camilo e São Luiz 
na cidade de Macapá, no Estado do Amapá (AP), submetida e apro-
vada pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do 
Amapá. Cada participante recebeu e assinou o TCLE. O público-alvo 
foi composto por médicos plantonistas dos setores de emergência 
na cidade de Macapá (AP) em janeiro de 2018, que voluntariamente 
participaram da pesquisa e assistiram a uma aula teórica sobre a 
VAD e a ferramenta Vórtex. Foi aplicado um pré-teste, seguido da 
apresentação da ferramenta Vórtex e sua aplicação no enfrentamento 
de VAD, e um pós-teste. O primeiro cenário correspondeu à situação 
“não intubo, não ventilo”; o segundo cenário correspondeu à situação 
“não intubo e não ventilo com dispositivo bolsa-válvula-máscara”, 
e o terceiro, à situação “não intubo, mas ventilo com dispositivo 
bolsa-válvula-máscara”. Foram aplicados métodos estatísticos des-
critivos e inferenciais. A comparação entre as avaliações pré-teste 
e pós-teste foi realizada pelo teste do qui-quadrado, com nível 
de significância alfa = 0,05 para rejeição da hipótese de nulidade.  
O processamento estatístico foi realizado nos softwares Statistical 
Analysis Model e BioEstat versão 5.3. RESULTADO: Conforme os 
gráficos, a apresentação da ferramenta Vórtex demonstrou ser 
elemento fundamental na tomada de decisões corretas para os 
cenários em questão, pois houve mudança estatística altamente 
significativa (p < 0,0001*) nas respostas para os três cenários. Este 
estudo constatou que a instrução de médicos emergencistas sobre 
a ferramenta Vórtex se mostrou eficaz na orientação do manejo da 
VAD. A ferramenta também foi considerada como prática e capaz 
de promover segurança aos médicos em sua aplicação.
Referências
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699 – Acotovelamento de tubo endotraqueal 
após neurocirurgia
Autores: Gabrielle Maria de Oliveira Kraychete, Fernanda Karla Pereira de 
Miranda, *Igor Carvalho Vasconcelos, Marcelo Kenji Lima Nishina, João 
Paulo de Lemos Alves, Mônica Isabel Abrantes Leite

Instituição: HEETSHL-CET/João Pessoa

INTRODUÇÃO: A obstrução do tubo endotraqueal (TET) é um pro-
blema infrequente durante a anestesia geral; entretanto, quando 
ocorre pode acarretar risco de vida para o paciente, necessitando 
de acurada identificação e suporte imediatos. As causas podem ser 
extra e intraluminais. Na recuperação pós-anestésica, as compli-
cações respiratórias predominantemente responsáveis por maior 
morbimortalidade perioperatória devem ser detectadas e sana-
das; assim, devemos atentar para ocorrência de acotovelamentos. 
RELATO DE CASO: Homem, 50 anos, encaminhado ao serviço de 
referência após queda de escada. Foi admitido com traumatismo 
craniencefálico; a TC de crânio evidenciou edema cerebral difuso à 
direita. Foi submetido à anestesia geral balanceada para craniecto-
tomia descompressiva com indução em sequência rápida, utilizando 
succinilcolina para intubação orotraqueal, por laringoscopia direta 
com TET nº 8,5 com cuff, não aramado, manutenção em ventilação 
mecânica controlada a volume (VCV). Foi encaminhado para sala 
de recuperação pós-anestésica (SRPA), estável, intubado, e sedado 
com midazolam e fentanila em infusão contínua. No primeiro dia PO, 
apresentou agitação, acompanhada de sinais de desconforto à ven-
tilação mecânica (VM), com elevação da pressão inspiratória, além 
de impedimento para aspiração intraluminal do TET. A gasometria 
arterial (GA) demonstrou alcalose respiratória, não compensada.  
O anestesiologista da SRPA procedeu à troca do TET, confirmando 
o acotovelamento localizado na marca de 18 cm. Imediatamente à 
substituição do TET, verificou-se melhora da agitação e do padrão 
ventilatório, com reversão da alcalose respiratória, confirmada na 
GA, após 60 minutos. Na UTI, foi traqueostomizado, no quinto dia 
PO, com alta para enfermaria no 15º dia PO já decanulado. DISCUS-
SÃO: O uso de um TET não garante a VM satisfatória ao paciente, 
podendo tornar-se uma fonte de obstrução. Uma revisão de três 
casos de doentes intubados que produziram acotovelamentos 
concluiu que esse tipo de oclusão ocorre quando a temperatura 
do TET aumenta a 36 °C, provocando amolecimento e dobradura, 
especialmente na altura de 18 cm. Esses achados corroboram a causa 
do acotovelamento relatado. A obstrução do TET pode comprometer 
a VM do paciente e causar graves danos, como agravar o edema 
cerebral. A assistência multiprofissional, a comunicação eficiente 
e a atitude assertiva do anestesiologista na SRPA somaram para o 
desfecho favorável desse caso.
Referências
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712 – Manejo de via aérea difícil inesperada
Autores: *Julia Pagy Gabriel, Daniel Vieira de Queiroz, Marcelo Sampaio 
Duran, Tiago de Souza Bandeira

Instituição: CET Professor Fabiano Gouvea do Hospital Federal dos Servi-
dores do Estado do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO: Via aérea difícil é a situação na qual um anestesio-
logista experiente tem dificuldade na ventilação ou na intubação 
traqueal do paciente. Sua incidência varia entre 0,5 e 10% para a 
intubação traqueal e 0,9 e 12,8% para a ventilação. Há cada vez 
mais dispositivos tecnológicos para atuar nesse contexto, como 
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videolaringoscópio, estilete luminoso, guias flexíveis, entre outros.  
A videolaringoscopia revolucionou a abordagem da via aérea e pode, 
em um futuro próximo, tornar-se o método de escolha na aborda-
gem das vias aéreas difíceis e até mesmo em todas as tentativas 
de laringoscopia. Relatamos um caso em que não havia preditores 
de via aérea difícil; porém, houve dificuldade de intubação, que foi 
contornada com o uso do videolaringoscópio. RELATO DE CASO: 
Homem, 68 anos, hipertenso, programado para uma hernioplastia 
incisional eletiva. Não apresentava, à anamnese e ao exame físico, 
achados sugestivos de dificuldade na ventilação sob máscara ou 
na intubação traqueal. A indução da anestesia geral foi feita com 
fentanila, propofol e cisatracúrio, com ventilação fácil e eficaz sob 
máscara facial. Na laringoscopia direta, evidenciamos um padrão 
de Cormack-Lehane IV. A intubação orotraqueal com auxílio do 
guia bougie fracassou. Uma primeira tentativa de intubação com o 
videolaringoscópio, utilizando o guia próprio do dispositivo, não 
obteve êxito. A intubação foi bem sucedida na terceira tentativa, 
utilizando o videolaringoscópio associado a um bougie. DISCUSSÃO: 
Optou-se por realizar uma anestesia geral devido ao tamanho e à 
localização da hérnia incisional, considerando que o paciente não 
apresentava preditores de via aérea difícil. Esse relato de caso tem 
o objetivo de demonstrar a importância da disponibilidade de 
dispositivos de resgate em episódios de via aérea difícil, principal-
mente nas inesperadas, e como a videolaringoscopia tem ganhado 
espaço nesse cenário. Questionamos se, caso o videolaringoscópio 
fosse utilizado rotineiramente, em um caso como o descrito, não 
teríamos o aumento na taxa de sucesso de intubação traqueal na 
primeira tentativa, o que pode diminuir a morbidade associada ao 
procedimento. Essa ferramenta é útil em casos de via aérea ines-
peradamente difícil, com relato de sucesso em 94 a 99% dos casos.
Referências
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715 – Manejo anestésico em inserção  
de vávula endobrônquica
Autores: *Thiago Linck Pazeto, Claudia Marquez Simões, Felipe Pinn de 
Castro, Rafael Romaro Schaustz

Instituição: Hospital Sírio- Libanês

INTRODUÇÃO: A terapia endoscópica usando válvulas endobrô-
nquicas é uma opção de tratamento para selecionados grupos 
de pacientes com DPOC heterogêneo difuso. A válvula consiste 
em um dispositivo unidirecional que permite que o ar distal seja 
ventilado do segmento pulmonar isolado durante a expiração, 
mas impede a reentrada de ar durante a inspiração, promovendo 
a pneumorredução em cada ciclo respiratório. Os pacientes que 
se submetem a esse tratamento se apresentam como um desafio 
para os anestesiologistas, uma vez que a incidência e a natureza 
de complicações relacionadas à anestesia são pouco relatadas na 
literatura. Nosso relato objetiva descrever o manejo anestésico 
que possui peculiaridades do próprio procedimento e do perfil 
de paciente envolvido. RELATO DE CASO: L.D.L., 69 anos, sexo 
masculino, ex-tabagista, DPOC, ASA III, dependente de oxigênio 
domiciliar, submetido a fibrobroncoscopia para implantação de 
três válvulas endobrônquicas (EBV) sob anestesia geral venosa total 
com utilização de máscara laringea. Na indução, foram utilizados 
fentanila, propofol, lidocaína, e a manutenção foi realizada com 
propofol a 1% com alvo controlado. A modalidade de ventilação 
foi a pressão controlada, com volume corrente entre 6 e 8 mL/kg,  
frequência respiratória de 14 ipm, relação I/E de 1:4, PEEP 7 cmH2O 
e pressão de platô de 22. Apesar dos cuidados, o paciente teve 
demora na recuperação da respiração espontânea, necessitando 

ventilação com pressão positiva e cânula de Guedel para deso-
bstruir a via aérea durante a recuperação anestésica. Ao fim, 
observou-se por exames de imagem a completa atelectasia do 
lobo inferior esquerdo. DISCUSSÃO: O aprisionamento aéreo que 
ocorre nesses pacientes com DPOC proporciona aumento do 
volume residual com limitação ao fluxo expiratório, fenômeno 
conhecido por hiperinsuflação dinâmica. Esse fato leva ao agra-
vamento da relação ventilação/ perfusão, hipóxia, hipercapnia, 
podendo levar a instabilidade hemodinâmica pela redução do 
retorno venoso. Dessa maneira, o manejo ventilatório deve ser 
ajustado de forma a permitir um tempo expiratório mais pro-
longado, com monitoramento da pressão de pico inspiratório.  
A escolha do hipnótico foi baseada no fato de que o procedimento 
envolve manipulação extrema da via aérea, possibilitando esca-
pes aéreos caso optássemos por inalatórios. Além disso, sabe-se 
que esses hipnóticos possuem um efeito favorável em manter 
a vasoconstrição pulmonar hipóxica, importante nesse cenário. 
Com relação a via aérea, foi utilizado o dispositivo supraglótico 
em razão do curto tempo de procedimento, e pelo risco inerente 
ao procedimento de realizar pneumotórax, o que poderia ser 
agravado na situação da intubação.
Referência
Thiruvenkatarajan V, Maycock T, Grosser D, Currie J. Anaesthetic management for 
endobronchial valve insertion: lessons learned from a single center retrospective 
series and literature review. BMC Anesthesiology 2018;18(1):206

718 – Avaliação e manejo de via 
aérea difícil: intubação acordada com 
videobroncofibroscópio em abscesso 
periamigdaliano dissecante extenso
Autores: *Diego Cerqueira Alexandre, Érico Gomes de Oliveira Prata, Al-
berto da Costa e Silva, Giselle Carvalho de Sousa, Viviana Ugenti, Rodrigo 
Pereira Diaz André

Instituição: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO: A intubação acordada por broncofibroscopia é uma 
técnica estabelecida para o manejo de via aérea difícil. Os princi-
pais requisitos dessa técnica incluem a preparação adequada do 
paciente, garantindo a segurança e minimizando o desconforto. 
Além da anestesia tópica da via aérea, vários medicamentos têm 
sido descritos para fornecer sedação para esse procedimento. 
A remifentanila é um potente opioide sintético com meia-vida 
contexto-sensitiva curta, de rápido início de ação. Ela fornece 
analgesia potente, atenua os reflexos das vias aéreas e tem efeito 
mínimo sobre a função cognitiva. Essas propriedades a tornam 
um analgésico com efeito sedativo atrativo para essa técnica de 
intubação. RELATO DE CASO: Paciente D.C.S., 28 anos, ASA P1 
com quadro de abscesso periamigdaliano, com extensão até 
mediastino e fasceíte cervical; foi submetida à cervicotomia de 
emergência com desbridamento de loja amigdaliana. Na avaliação 
de via aérea, observou-se: Mallampati 4, abertura de boca limi-
tada (< 3 cm), trismo, cornagem, mobilização cervical limitada e 
membrana cricotireóidea de difícil palpação devido ao extenso 
abscesso. Optou-se por intubação orotraqueal com a paciente 
acordada, utilizando videobroncofibroscópio, seguido de anestesia 
geral venoinalatória. Para intubação, foi realizada sedação com 
infusão contínua de remifentanila a 0,1 mcg/kg/min associada à 
lidocaína tópica oral e periglótica com auxílio do videobroncofi-
broscópio; foi passado tubo orotraqueal número 6,5 com cuff, sem 
intercorrências. A paciente manteve-se confortável e cooperativa 
durante todo o procedimento, e não houve reações reflexas à 
manipulação da via aérea e à passagem do tubo endotraqueal. 
Em seguida, foi realizada indução venosa com proprofol 100 mg 
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e atracúrio 30 mg e manutenção com sevoflurano 2%. Após ato 
cirúrgico, o bloqueio neuromuscular foi revertido e a paciente foi 
extubada, sem intercorrências. DISCUSSÃO: O padrão-ouro do 
manejo de pacientes com via aérea difícil é a intubação com auxílio 
do broncofibroscópio. Para realização dessa técnica, a sedação 
consciente é desejável, não apenas para tornar o procedimento 
mais tolerável para os pacientes, mas também para assegurar 
condições ótimas de intubação, particularmente na presença 
de distorções da anatomia laríngea. A sedação profunda pode 
resultar em perda de patência e dos reflexos de proteção da via 
aérea, com graves consequências. O grande desafio é fornecer 
sedação adequada, mantendo uma via aérea patente e garantindo 
a ventilação espontânea. 
Referências
Johnston KD, Rai MR. Conscious sedation for awake fibreoptic intubation: a review 
of the literature. Can J Anaesth. 2013;60(6):584–99. 

Mingo OH, Ashpole KJ, Irving CJ, Rucklidge MW. Remifentanil sedation for awake 
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764 – Previsão do tamanho do tubo 
brônquico de duplo lúmen esquerdo medido 
por ultrassonografia versus tomografia 
computadorizada
Autores: *Fábio Carvalho de Souza, Alessandra Medeiros Brandão Alberto 
de Mello, Carlos Gilberto Rabelo Borba Carvalho, Jane Auxiliadora Amorim, 
Ana Karla Arraes Von Sohsten

Instituição: Hospital Universitário Oswaldo Cruz (UPE)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O tubo de duplo lúmen esquerdo (TDLE) 
é o dispositivo mais indicado para procedimentos que requerem 
perfeito isolamento pulmonar. A escolha do tamanho do TDLE é um 
ponto crucial para o sucesso da ventilação monopulmonar. Várias 
formas de estimar o tamanho do TDLE são utilizadas; entretanto, 
a medida laterolateral da traqueia aferida por meio da TC é o mé-
todo padrão-ouro para a escolha adequada do TDLE. No entanto, 
custo elevado, complexidade operacional e exposição do paciente 
à radiação limitam o uso rotineiro desse método. A US tem sido 
amplamente adotada na prática clínica do anestesiologista para 
avaliação e manuseio de via aérea. Portanto, a hipótese desta pes-
quisa foi prever o tamanho do TDLE medido pelos dois métodos: US 
e TC. MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal em voluntários 
recrutados em um hospital universitário. Foram incluídos, no estudo, 
pacientes previamente agendados eletivamente para TC de tórax 
com idade entre 18 e 65 anos e que concordaram em participar 
da pesquisa e assinaram o TCLE. Foram excluídos, do estudo, os 
pacientes com deformidades torácicas, antecedentes de cirurgia 
torácica ou cirurgia de traqueia e portadores de ascite. Para coleta 
de dados, inicialmente os pacientes foram submetidos à TC de 
tórax e tiveram a medida laterolateral da traqueia aferida no plano 
transverso 0,5 cm acima da junção esternoclavicular. Após realização 
da TC, os pacientes foram submetidos à US e tiveram a medida 
laterolateral da traqueia aferida na mesma região topográfica da 
TC. Utilizaram-se média e DP para as variáveis numéricas, frequência 
relativa para variáveis categóricas, teste de Shapiro-Wilk, teste de 
Wilcoxon, coeficiente de correlação intraclasse (CCI3,1), análise de 
Bland-Altman e teste de Spearman. RESULTADO: Participaram, do 
estudo, 28 pacientes, sendo 32,1% do sexo masculino e 67,9% do 
sexo feminino, com idade média (anos) de 47,71 ± 14,69 e estatu-
ra média (m) de 1,62 ± 0,09. O diâmetro médio mensurado pela 
técnica da US foi 0,76 mm maior que a técnica da TC (p < 0,001).  
A confiabilidade entre as medidas foi de 0,98 (IC 95% = 0,96-0,99), 
o que representa um excelente nível de confiabilidade. As medidas 
dos diâmetros da traqueia mensurados pela TC e pela US apresen-
taram correlação positiva e muito forte. CONCLUSÃO: Portanto, é 

possível afirmar que a estratégia de mensuração do diâmetro da 
traqueia pela técnica de US pode ser considerada uma medida 
correlacionada e concordante com a mensuração realizada pela 
TC, sendo um instrumento que pode prever a escolha do TDLE 
mais adequado ao paciente.
Referência

Sustić A, Miletić D, Protić A, Ivancić A, Cicvarić T. Can ultrasound be useful for predic-
ting the size of a left double-lumen bronchial tube? Tracheal width as measured by 
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800 – Edema pulmonar por pressão negativa 
após mordedura do tubo orotraqueal
Autores: *Nathália Mundoco Veloso, Larissa Ferreira Cunha Nascimento, 
Andreza Luiza de Sousa Lobato, Flávia Vieira Guimarães Hartmann

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal

INTRODUÇÃO: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) 
apresenta uma incidência de 0,1% em doentes anestesiados. Ocorre 
devido ao aumento da pressão negativa intratorácica após inspi-
ração forçada contra via aérea superior (VAS) obstruída. A pressão 
gerada é transmitida aos capilares pulmonares e supera a pressão 
de equilíbrio hidrostático, o que causa extravasamento de líquido 
para o parênquima pulmonar e alvéolos, com consequente edema 
pulmonar e hipoxemia. RELATO DE CASO: Paciente do sexo mascu-
lino, 57 anos, 80 kg, submetido a uma trepanação devido a um he-
matoma subdural crônico. Na avaliação pré-anestésica, referiu HAS, 
em uso de losartana (50 mg). Negou alergias. Em jejum adequado. 
Ao exame físico, cardiopulmonar sem alterações e sem sinais de via 
aérea difícil. ASA IIE. Feito revisão de venóclise e monitorização com 
PNI, oximetria de pulso e cardioscopia, apresentando PA 160 x 98 
mmHg, FC 67 bpm e SpO2 95%. Indução anestésica com lidocaína 
(80 mg), fentanila (250 mcg), propofol (200 mg) e rocurônio (50 mg). 
Intubação orotraqueal sem intercorrências. Anestesia mantida, via 
inalatória, com sevoflurano 2,5%. Administrados dexametasona  
(4 mg), ondansetrona (8 mg), dipirona (2 g) e parecoxibe (40 mg). 
A cirurgia teve duração de 60 minutos, sem intercorrências. Foram 
administrados 1.000 mL de cristaloides. Descurarização com su-
gamadex (200 mg). Interrompida a administração de sevoflurano. 
Durante a realização do curativo, devido à mobilização da cabeça 
e pescoço do paciente, o mesmo iniciou uma mordedura do tubo 
orotraqueal (TOT), impossibilitando a ventilação, evoluindo após 
alguns segundos com uma dessaturação. Foi administrado propofol 
(40 mg), o que possibilitou a introdução de uma cânula orofaríngea 
com consequente desobstrução do TOT. Porém, o padrão ventila-
tório permanecia ruim e a SpO2 70%, mesmo com uma FiO2 100%. 
Observou-se então uma secreção róseo-espumosa dentro do tubo, 
e o paciente apresentou estertoração bilateral à ausculta pulmonar. 
Imediatamente foi aspirado o TOT e administrado furosemida (40 mg, 
IV), apresentando melhora progressiva do quadro, procedendo-se 
à extubação após 30 minutos. Encaminhado à SRPA e mantido em 
cefaloaclive sob máscara facial de O2 7 L/min, mantendo SpO2 de 
96% e sem desconforto respiratório. DISCUSSÃO: Em anestesiolo-
gia, situações comuns, como laringospasmo e obstrução de VAS, 
podem desencadear essa complicação, que apresenta considerável 
morbidade e exige diagnóstico e propedêutica imediatos. A base do 
tratamento é a desobstrução da VAS e oxigenoterapia suplementar. 
Em alguns casos, é necessária a associação com ventilação não 
invasiva com pressão positiva ou até intubação com ventilação 
mecânica. O uso de diuréticos é controverso, uma vez que no EPPN 
a sobrecarga hídrica não costuma ser o fator causal.
Referência
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840 – Uso de cetodex para intubação  
sob ventilação espontânea em paciente 
pediátrico com tumor subglótico obstrutivo: 
relato de caso
Autores: Luis Eduardo Rias Cardoso, Marcello de Albuquerque França, 
Estevão Nobre Carrato, *Felipe José Medeiros de Oliveira, José Lucas Ubaldo 
Melo Gomes, Karen Cristina Coimbra Ishii

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais

INTRODUÇÃO: A intubação orotraqueal com paciente sob venti-
lação espontânea se destaca enquanto técnica em situações de 
via aérea difícil, na medida em que promove a manutenção das 
trocas gasosas e da patência das vias aéreas, além de proteger 
contra broncoaspiração. Entretanto, há situações nas quais manter o 
paciente sob ventilação espontânea representa um desafio. Nesses 
casos, o uso de cetamina e dexmedetomidina, o cetodex, representa 
uma alternativa promissora. RELATO DE CASO: Paciente T.H.O., 
sexo masculino, 9 anos, 37,5 kg, apresentando estridor e sibilância 
resistentes ao tratamento clínico. Foi realizada traqueoscopia a fim 
de investigar massa subglótica visualizada em fibronasolaringos-
copia realizada anteriormente. O exame confirmou a presença de 
massa na região subglótica obstruindo cerca de 95% da passagem 
aérea. Diante do risco de insuficiência respiratória aguda (IRpA), foi 
indicada a ressecção tumoral. O paciente foi admitido no centro 
cirúrgico hemodinamicamente estável e saturando 97% em ar 
ambiente. A fim de evitar a perda de patência da via aérea, optou-se 
por realizar sedação com manutenção da ventilação espontânea. 
Para isso, o paciente foi posicionado em decúbito dorsal; foi feita 
monitorização não invasiva e mantida ventilação espontânea sob 
máscara facial com Fio2 de 1,0. Foram, então, realizadas venóclise 
e infusão em bólus de cetamina (1 mg/kg) e dexmedetomidina 
(1 mcg/kg). Com o paciente já sedado, o cirurgião procedeu à 
intubação nasotraqueal utilizando fibroscópio pediátrico e posi-
cionou, com sucesso, tubo de calibre 4,5 distalmente à obstrução. 
A cirurgia procedeu sem intercorrências. O paciente foi extubado 
em sala, respirando de maneira espontânea, hemodinamicamente 
estável e saturando 98% em ar ambiente, sendo transferido à UTI 
pediátrica. DISCUSSÃO: A presença de obstrução anatômica de via 
aérea representa um fator de risco para desenvolver IRpA. Diante 
da possibilidade de desabamento da via aérea durante a indução 
anestésica convencional e devido à dificuldade de cooperação do 
paciente acordado, optou-se por uma abordagem diferenciada, 
utilizando cetodex. Essa técnica permite uma sedação com menor 
latência, garante manutenção da ventilação espontânea e minimiza 
os efeitos adversos presentes quando a cetamina e a dexmedeto-
midina são empregadas isoladamente. Este caso exemplifica uma 
estratégia bem-sucedida de abordagem de um paciente com risco 
aumentado de apresentar complicações relacionadas ao manejo 
da via aérea. O desenvolvimento de novas técnicas de indução 
anestésica e de intubação orotraqueal em situações singulares 
permitirá o aprimoramento do exercício da anestesiologia.
Referência
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850 – Intubação nasotraqueal retrógrada em 
paciente com via aérea difícil: relato de caso
Autores: Laura Rabaiolli Paz, *Maria Fernanda Pontes Tesser, Rodrigo 
Marques dos Santos Laia Franco, Florentino Fernandes Mendes

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA)

INTRODUÇÃO: O manejo da via aérea é uma das habilidades essen-
ciais do anestesiologista, que deve antever situações de via aérea 
difícil com vistas a encontrar técnicas adequadas para oxigenar e 
intubar o paciente de forma satisfatória. RELATO DO CASO: Mu-
lher, 39 anos, hipertensa, em uso de losartana e hidroclorotiazida, 
74 kg, 1,61 m, IMC 29,7, ex-tabagista; foi internada para cirurgia 
eletiva de anquilose de articulação temporomandibular (ATM). À 
oroscopia, foram detectadas abertura bucal de 0,5 cm, distância 
esterno-mento de 16 cm, boa mobilidade cervical, Mallampati IV. 
A paciente tem história de quatro procedimentos prévios na ATM 
por trauma automobilístico em 2017. Em 2019, ao ser submetida 
à anestesia geral para abordagem de ATM, foi necessário uso de 
fibrobroncoscópio; mesmo com uso do aparelho a intubação foi 
difícil. A paciente foi levada à sala cirúrgica após serem adminis-
trados 40 mcg de dexmedetomidina nasal; foi monitorizada com 
PANI, oxímetro de pulso, cardioscopia, acesso venoso periférico em 
membro superior direito com abocath 20 G. Foi realizada antissepsia 
da região cervical; foram colocados campos estéreis e infundidos 3 
mL de lidocaína 1% sem vasoconstritor em subcutâneo e na mem-
brana cricotireóidea, seguido de punção do local com dispositivo 
IV 20G. Para certificar-se de que o dispositivo estava na luz da 
traqueia, foi conectada uma seringa de 10 mL a ele, e aspirou-se 
até obter o retorno de ar. Por meio do fio-guia, foi introduzido tubo 
traqueal nº 6,5 até a parede anterior da traqueia (local da punção 
da membrana cricotireóidea) e conectado ao ventilador, o qual não 
evidenciou curva de capnografia. Foi retirado o tubo e introduzido 
um novo nº 6,5 às cegas, com nova falha. Optou-se, então, pela 
inserção de tubo com cuff insuflado, técnica que já tem eficácia 
comprovada em outros estudos.1 Após sucesso do procedimento, 
foram infundidos 250 mcg de fentanila, 100 mg de propofol para 
indução, e mantida anestesia geral balanceada com remifentanila e 
isoflurano. Foi realizada traqueostomia para manter permeabilidade 
da via aérea, com consentimento informado prévio da pacien-
te, sem intercorrências respiratórias na internação. CONCLUSÃO:  
O manejo da via aérea continua a ser um dos principais desafios 
do anestesiologista. Embora os avanços no desenvolvimento de 
novos dispositivos de via aérea e algoritmos bem-definidos que 
norteiam a conduta em situações de emergência tenham reduzido 
as complicações de uma via aérea difícil (VAD), houve pouca mu-
dança em relação aos preditores de VAD, que são essenciais para 
o adequado uso desses protocolos.2

Referências
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876 – Incidência de dor de garganta na sala  
de recuperação pós-anestésica relacionada  
à pressão do balonete da sonda orotraqueal
Autores: Mariana Marques Albuquerque Teixeira, Igor Pelinca Calado, 
Gustavo Michel da Cunha Cruz, Elissa Carla Pinto Jaques, Carlos Alberto 
Campos Falcão Filho, *Ana Gabriela de Souza L. Kriger Pinheiro

Instituição: Hospital Agamenon Magalhães, Recife, PE

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A insuflação excessiva dos balonetes 
dos tubos orotraqueais pode ocasionar isquemia da mucosa tra-
queal, odinofagia, rouquidão, ulceração, fístula traqueoesofágica, 
lesão de nervos, estenose traqueal e granulomas. Recomenda-se 
a manutenção da pressão do balonete traqueal na faixa de 20 a  
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30 mmHg. O objetivo do trabalho é traçar um perfil de monitorização 
da pressão no balonete traqueal e sua relação com a incidência de 
sintomas precoces na SRPA. MÉTODO: Estudo de coorte longitudinal 
prospectivo, com 60 pacientes de ambos os sexos, com idades entre 
18 e 80 anos, com classificação ASA I, II e III, candidatos à anestesia 
geral com intubação orotraqueal. Pacientes com preditores de 
ventilação ou intubação difícil, anormalidades ou cirurgia prévia 
em vias aéreas foram excluídos. Foram aplicados dois questio-
nários. O primeiro era relacionado aos dados sociodemográficos 
dos pacientes, ao tipo de cirurgia e ao tempo do procedimento, e 
foi aplicado na sala operatória. Nessa ocasião, foi medida a pres-
são do balonete com um manômetro analógico em unidades de 
mmHg. Foram consideradas elevadas pressões acima de 30 mmHg 
e normais entre 20 mmHg e 30 mmHg. O segundo questionário 
foi aplicado na SRPA e referiu-se às características da intubação 
orotraqueal (IOT) e aos sinais e sintomas relacionados à dor. Os 
resultados foram submetidos à análise estatística para avaliar a 
relação entre pressão do balonete traqueal, rouquidão, odinofagia 
e tosse. Foram utilizados o coeficiente de correlação de Spearman 
e os testes estatísticos exato de Fisher e t de Student. RESULTA-
DO: Foram incluídos 60 pacientes com idades entre 18 e 72 anos  
(M = 43 anos); 36,6% eram do sexo masculino, e 63,3%, do sexo 
feminino; IMC entre 18 e 46,6 (M = 27,9); 30% tinham classifica-
ção ASA I, 61,6% ASA II e 8,3% ASA III. Foram realizadas cirurgias 
plásticas, ginecológicas, otorrinolaringológicas e abdominais com 
tempo cirúrgico de 90 a 180 minutos, com média de 120 minutos. 
As pressões do balonete variaram entre 12 e 120 mmHg com média 
de 60 mmHg, estando elevadas em 80% dos pacientes (48 dos 60 
pacientes). Na SRPA, 85% dos pacientes relataram sintomas com a 
seguinte frequência: rouquidão em 45,09%, odinofagia em 45,9%, 
tosse em 49,01% e desconforto laríngeo em 56,8%. A relação odi-
nofagia e pressão elevada no balonete apresentou significância 
estatística (p < 0,05). CONCLUSÃO: No estudo, observou-se alta 
incidência de sintomas precoces na SRPA, em especial odinofagia, 
associada a pressões elevadas nos balonetes dos tubos traqueais, 
reforçando a recomendação de monitorizar rotineiramente as pres-
sões desses balonetes durante anestesia geral, visando diminuir a 
incidência de complicações relacionadas.
Referências
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943 – Estenose subglótica aguda adquirida 
após intubação
Autores: Mariana Mika de Sousa Uema, Alexandre Simmonds de Almeida, 
*Natan Soares Silveira

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

INTRODUÇÃO: A estenose subglótica (ESG) adquirida consiste em um 
estreitamento da endolaringe e é causa frequente de desconforto 
respiratório em crianças. A subglote é o ponto de menor calibre da 
traqueia e está propensa a estenoses. O seu diâmetro é de cerca 
de 6 mm ao nascimento e 20 mm em adultos. Na criança, uma 
discreta diminuição desse calibre aumenta muito a resistência das 
vias aéreas, pois a resistência é inversamente proporcional ao raio 
da quarta potência. São fatores de risco relacionados à intubação: 
diâmetro e/ou presença de balonete do tubo, tempo de intubação, 
múltiplas intubações, e traumas durante o procedimento. Entretanto, 
a literatura mostra que a ausência de qualquer fator de risco não 
descarta a ocorrência das estenoses, sugerindo que fatores indivi-
duais podem ser implicados. RELATO DE CASO: Paciente P.H.D.S.,  
9 anos e 10 meses, 37 kg, ASA I, sem alergias, portador de otite média 
crônica. Foi submetido à timpanoplastia sob anestesia geral balan-

ceada com lidocaína 40 mg, fentanila 100 mcg, propofol 100 mcg 
e atracúrio 20 mg. IOT com sonda nº 5,5 com cuff, Cormack-Lehane 
2B, sem intercorrências; foi insuflado cuff e confirmada a posição, 
acoplado à ventilação mecânica (VM); manutenção anestésica rea-
lizada com sevoflurano e remifentanila. Tempo anestésico: 3 horas 
e 30 minutos. Extubação sem intercorrências; foi encaminhado à 
recuperação pós-anestésica assintomático. Após 1 hora, apresentou 
subitamente taquipneia, tiragem subcostal e SO2 86%, murmúrio 
vesicular diminuído bilateralmente e estridor inspiratório. Foi ini-
ciada ventilação com máscara facial, nebulização com adrenalina 
e hidrocortisona 300 mg, apresentando melhora parcial. Optou-se 
por intubação em sequência rápida, sonda nº 4,5 com cuff, apresen-
tando dificuldade de progressão em região subglótica, acoplado 
à VM. A broncoscopia mostrou edema das estruturas da laringe, 
com edema mucoso na região subglótica e discreta redução do 
diâmetro, podendo estar relacionado à intubação. Foi encami-
nhado para UTI, mantendo-se estável durante 24 horas, sendo 
realizada extubação sem intercorrências. Foram mantidas dexame-
tasona e nebulização de adrenalina até alta hospitalar. DISCUSSÃO:  
O diagnóstico de ESG deve ser sempre considerado na presença 
de desconforto respiratório e estridor, sobretudo na população 
pediátrica. O estridor é um achado importante que requer avaliação 
imediata e, ocasionalmente, intervenção de emergência. A avaliação 
diagnóstica específica para ESG deve incluir exame endoscópico 
para localização da estenose e determinação do grau de obstrução. 
O tratamento depende da etiologia da lesão e do grau de obstrução. 
Não há consenso sobre a abordagem ideal para a estenose, embora 
o tratamento conservador inicial tenha se mostrado mais efetivo. 
Dentre os tratamentos invasivos disponíveis, estão a laringoplastia 
por balão e a reconstrução laringotraqueal em casos extremos.
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944 – Abordagem de via aérea em paciente 
portador de sarcoma de Kaposi laríngeo: 
relato de caso
Autores: *Leonardo Carvalho Baltar Fernandes, Lucas Ventorim de Tassis, 
Lucas Tonini Vieira, Gabriela Bispo Pimenta, Rodrigo Ferreira Monteiro, 
Antônio Roberto Carraretto

Instituição: Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes

INTRODUÇÃO: Sarcoma de Kaposi (SK) é um tumor vascular causado 
pelo herpes-vírus tipo 8 e uma doença definidora da síndrome da 
imunodeficiência adquirida (Aids).1 A incidência do SK associado 
à Aids vem diminuindo devido à terapia antirretroviral (TARV); no 
entanto, 15 a 20% dos infectados pelo HIV são portadores dessa 
doença.2 O SK tem predileção pelas extremidades, e raramente 
leva à obstrução das vias aéreas.1 RELATO DE CASO: Homem, 38 
anos, usuário de cocaína, acompanhado por infecção por HIV e SK. 
Apesar da TARV, evoluiu com disseminação das lesões, inclusive para 
a face. Deu entrada no pronto atendimento com disfonia e lesões 
orais, apresentava-se levemente dispneico e com abertura ocular 
e oral limitadas por edema. A mobilidade cervical também estava 
reduzida. Diante disso, a equipe de cirurgia entendeu ser necessária 
a obtenção de via aérea definitiva por meio de traqueostomia. Pelos 
preditores de via aérea difícil, optou-se por intubação nasotraqueal 
com paciente acordado, com fibroscopia. Foi realizada monitorização 
com cardioscópio, oxímetro de pulso e pressão arterial não invasiva. 
Prosseguiu-se com anestesia tópica de vias aéreas com nebulização 
por 10 minutos com lidocaína 2% sem vasoconstritor e sedação 
com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg por 10 minutos e manutenção 
com 0,5 mcg/kg/h. Foi obtida intubação nasotraqueal, com certa 
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dificuldade, devido à presença de tumorações na faringe. Não foi 
observado reflexo de tosse desencadeado pelo procedimento. 
DISCUSSÃO: As manifestações do acometimento laríngeo do SK 
incluem rouquidão, disfagia, estridor, edema e massas vasculares 
arroxeadas. Nos casos de obstrução de vias aéreas, é necessária 
intervenção urgente.1 Intubação com broncoscópio flexível é o 
método de escolha para casos de via aérea difícil, e o preparo do 
paciente é fundamental.3 A lidocaína instilada pelo fibroscópio entra 
rapidamente na circulação, e a nebulização do anestésico local 
demonstrou produzir efeitos anestésicos semelhantes, com níveis 
plasmáticos menores.4 O sedativo ideal para situações de intubação 
acordada deve permitir manutenção da ventilação espontânea, 
da proteção de vias aéreas e da cooperação. A dexmedetomidina 
promove sedação consciente com mínima depressão respiratória, 
ideal para a situação descrita.5
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951 – Abordagem de via aérea em paciente 
com bócio mergulhante tireoidiano 
intratorácico
Autores: João Paulo Jordão Pontes, Bruno Lamberti de Oliveira, Caroline 
Souto de Melo, Gisele Ribeiro Londe Campos, *Sicilya Santos Marques, 
Fernando Cássio do Prado Silva

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, MG

INTRODUÇÃO: O bócio mergulhante (BM) intratorácico é uma 
doença rara da glândula tireoide, que acomete principalmente 
mulheres com mais de 60 anos. Caracteriza-se por tireóide au-
mentada de tamanho e que invade a cavidade torácica total ou 
parcialmente. Possui quadro clínico crônico com evolução lenta e 
insidiosa, quando aparecem sinais de compressão das vias áreas, 
dos vasos sanguíneos ou do esôfago. O tratamento definitivo é 
baseado na ressecção cirúrgica da glândula, mas que se apresenta 
como um desafio devido ao elevado risco cirúrgico da população 
idosa comumente acometida. RELATO DE CASO: Mulher, 86 anos, 
85 kg, estado físico P3, portadora de HAS, doença de Parkinson, 
obesidade, dislipidemia e antecedente de IAM com implante de 
stent há 10 anos, foi submetida à exérese de bócio mergulhante 
tireoidiano com toracotomia posterolateral à direita sob anestesia 
geral em virtude de síndrome de veia cava superior. Fazia uso de 
cloridrato de propafenona, isossorbida, trimetazidina, levodopa, 
sinvastatina, amitriptilina e espironolactona. Após monitoriza-
ção com eletrocardiograma (ECG), oximetria de pulso, venóclise 
periférica com cateter 16G, cateterismo de artéria radial direita, 
a paciente foi sedada com fentanila 25 mcg. Em seguida, fez-se a 
anestesia tópica da cavidade oral com lidocaína spray 10% e pos-
terior introdução do fibroscópio pediátrico via oral para intubação 
orotraqueal com a paciente acordada. Foi utilizada a técnica spray 
as you go. Seguiu-se a indução anestésica com fentanila 100 mcg, 
propofol 80 mg e rocurônio 50 mg, e a paciente foi intubada com 
tubo Robertshaw 37F. Após confirmado posicionamento do tubo, 
foi puncionado acesso central 7Fr, e a manutenção anestésica foi 

feita com infusão de propofol e remifentanila alvo-controlado.  
A paciente apresentou grande perda sanguínea ao longo do pro-
cedimento cirúrgico, que durou 2 horas, com necessidade de trans-
fusão de 3 concentrados de hemácias e infusão de noradrenalina 
contínua para manutenção da estabilidade hemodinâmica. Após 
ressecção completa da massa, a paciente foi encaminhada à UTI, 
em ventilação mecânica, onde permaneceu por 15 dias, quando 
evoluiu com óbito por complicações de infecção de sítio cirúrgico. 
DISCUSSÃO: Em casos de BM volumoso, pode ocorrer compressão e 
desvio traqueal, levando a uma dificuldade no manejo da via aérea, 
o que exige o uso de técnicas avançadas para uma abordagem 
correta e segura. Nesse cenário, a melhor indicação na condução 
da via aérea definitiva é a realização da intubação com o paciente 
acordado, preservando a ventilação espontânea e evitando períodos 
prolongados de hipóxia. A conduta terapêutica ainda é controversa, 
especialmente em relação ao momento em que se decide sobre 
a abordagem conservadora ou cirúrgica, principalmente entre os 
pacientes idosos, devido ao aumento do risco cirúrgico.
Referência
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953 – Modelo experimental para treinamento 
da localização ultrassonográfica da membrana 
cricotireóidea
Autores: *Gustavo de Oliveira Arouca, Nádia Maria da Conceição Duarte, 
Ruy Leite de Melo Lins Filho, Victor Macedo Lemos, Ana Maria Menezes 
Caetano

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A cricotireoidostomia é o procedimento final para 
o estabelecimento da via aérea em situações de emergência nas 
quais as tentativas de ventilação e a intubação não foram bem 
sucedidas. Nessas situações, o procedimento é, na maioria das 
vezes, realizado após identificação da membrana cricotireóidea 
(MCT) por meio de palpação da região anterior do pesoço, guiada 
por marcos anatômicos. Entretanto, a identificação incorreta dessa 
estrutura é a principal causa de mau posicionamento do dispositivo 
de via aérea nesse procedimento. A evidência atual demonstra a 
superioridade da US na identificação dessa estrutura, comparada 
ao uso da palpação guiada por marcos anatômicos, apresentan-
do curva de aprendizado curta. No entanto, poucos modelos de 
treinamento estão disponíveis para essa técnica, geralmente com 
custo elevado e com uso limitado a poucas tentativas, uma vez 
que são formados trajetos no material após repetidas punções. 
Com base nisso, foi desenvolvido um modelo de treinamento 
de identificação da MCT de baixo custo e fácil reprodutibilidade. 
DESCRIÇÃO DO MODELO: Modelo de baixo custo utilizando peça 
de parte da via aérea de porco adulto, de extensão do osso hioide 
até traqueia, pouco acima da carina. Para a simulação dos tecidos 
moles da região cervical, foi utilizada gelatina balística caseira, feita 
com 200 mL de glicerina bidestilada, 300 mL de água potável e 48 g 
de pó para gelatina incolor. A mistura foi colocada em uma panela 
e levada ao fogo até a fervura, sendo constantemente mexida com 
uma colher. Em um recipiente plástico, foi colocado o material 
porcino e derramada a mistura de gelatina até cobrir a peça. Após 
minutos em ar ambiente, o recipiente foi deixado em refrigeração 
por aproximadamente 7 horas. DISCUSSÃO: O uso da US à beira 
do leito tem-se difundido cada vez mais entre os anestesiologistas, 
permitindo o desenvolvimento de técnicas de bloqueios regionais e 
punção de acessos venosos profundos, ambos com maior precisão e 
segurança. Nos últimos anos, tem crescido o interesse do uso da US 
para avaliação de via aérea e identificação da MCT, especialmente 
em populações nas quais o uso de técnicas de palpação guiadas 
por anatomia é considerado mais impreciso, como mulheres e 
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obesos. Duas técnicas de identificação da MCT foram descritas: 
TACA (tireoide-ar-cricotireoide-ar), com o probe posicionado de 
forma transversal, e a técnica do “colar de pérolas”, com o probe 
em disposição longitudinal. Ambas as técnicas apresentam curva 
de aprendizado curta. O modelo criado apresenta fácil reproduti-
bilidade e baixo custo, e resultou em imagens bastante fidedignas 
à sonoanatomia humana, podendo ser utilizado para treinamento 
de anestesiologistas. Cuidados com o modelo envolvem perecibili-
dade da peça, com duração estimada em 7 a 14 dias se conservada 
sob refrigeração.
Referências
Kristensen MS, Teoh WH, Rudolph SS. Ultrasonographic identification of the crico-
thyroid membrane: best evidence, techniques, and clinical impact. Br J Anaesth. 
2016;117 Suppl 1:i39–i48.

975 – Manejo opcional de vias aéreas para 
paciente portador de síndrome de Apert
Autores: *Mariana Catalano, Raysa Botamedi Captivo, Marco Polo Bap-
tista, Mayara Pereira Dourado Novaes, Paulo Cesar dos Santos, Thiago 
Guedes Cerveira

Instituição: Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

INTRODUÇÃO: A síndrome de Apert é uma rara patologia congê-
nita autossômica dominante, na qual um defeito no cromossomo 
10 afeta o crescimento de fibroblastos, causando acrocefalos-
sindactilia. Outras alterações associadas são: hipoplasia de face 
média, hipertelorismo e estenose coanal. Também pode haver 
lesões cardíacas, renais e pulmonares, sendo as últimas as mais 
desafiadoras do ponto de vista anestésico, uma vez que os pa-
cientes costumeiramente apresentam apneia obstrutiva do sono 
e episódios de broncospasmo. Esse cenário, associado às defor-
midades faciais, pode provocar dificuldades de manejo durante 
ventilação mecânica, acesso à via aérea, intubação e ventilação 
sob máscara. RELATO DE CASO: Paciente A.P.N., sexo feminino, 8 
anos, 44 kg, portadora de síndrome de Apert diagnosticada ao 
nascimento. O desenvolvimento cognitivo é compatível com a 
idade, sem déficits neurológicos. Apresenta histórico de apneia 
do sono e broncospasmos prévios, e não faz uso de medicações 
regularmente. Foi submetida à apendicectomia há 5 anos, sem 
intercorrências. O procedimento previsto é correção cirúrgica de 
sinosteoses (primeiro-segundo quirodáctilos bilateralmente). Ao 
exame, a paciente está desperta, LOTE, cooperativa, eupneica em 
ar ambiente. Auscultas pulmonar e respiratória sem alterações. Na 
via aérea, há retrognatismo, úvula visível, palato arqueado, fissura 
palatina completa pós-forame incisivo e extensão limitada de 
movimentos de cabeça e pescoço. A paciente é respiradora bucal, 
apresentando deformidade dentária que impossibilita fechamento 
completo da cavidade oral. Apresenta sinosteoses em mãos e pés, 
além de alterações craniofaciais compatíveis com a síndrome. Foi 
realizada ventilação sob máscara com sevoflurano 6%, venóclise 
em membro inferior direito 22G. Notou-se dificuldade de ventilação 
sob máscara, sendo classificada, segundo Han e colaboradores, 
como grau 2. Foram administrados fentanila 50 mcg e propofol 
120 mg IV. Foi utilizado dispositivo supraglótico nº 2,5, posicionado 
sem intercorrências, acoplado à ventilação mecânica invasiva em 
modo controlado por pressão. A manutenção anestésica foi feita 
com sevoflurano 2%. Foi feita uma injeção de solução anestésica 
de ropivacaína 5 mL a 0,5% em cada sítio cirúrgico. Procedeu-se 
à infusão de hidrocortisona 200 mg IV após manipulação da via 
aérea. O procedimento ocorreu sem intercorrências. Foi retirado o 
dispositivo supraglótico, com recuperação pós-anestésica na RPA, 
alta no mesmo dia, escala Aldrete e Kroulik 10. DISCUSSÃO: O ma-
nejo desses pacientes deve ser difundido e bem planejado. Assim, 
foi possível resposta rápida, garantindo a seguridade da via aérea e 
realização de medidas para evitar broncospasmo intra-operatório. 
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1001 – Manejo de via aérea em paciente  
com trauma de laringe: relato de caso
Autores: Rafaela Brasil e Silva Nunes, Élida Marinheiro da Silva, Cláudio 
Alvarez Bustamante Junior, *Silvia Sayuri Nanami, Wagner de Paula Rogério

Instituição: CET Integrado do Instituto de Anestesiologia do Amazonas, 
Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ)

INTRODUÇÃO: A região cervical apresenta estruturas nobres cujos 
traumas podem significar ameaça imediata à vida. O pescoço pode 
ser dividido em três zonas: I – região profunda às clavículas; II – re-
gião compreendida entre as clavículas e os ramos da mandíbula 
(via aérea em situação mais vulnerável); e III – zona profunda aos 
ramos da mandíbula. Um dos grandes desafios nesse cenário é o 
manejo de via área, que exige habilidade, conhecimento aplicado 
em tempo hábil e equipamento adequado. RELATO DE CASO: 
Homem, 38 anos, vítima de ferimento por arma branca (terça-
do) em região cervical (zona II) há 4 horas. Apresentava-se com 
rebaixamento do nível de consciência, lesão exposta de laringe 
mais intubação extra-hospitalar com estabilização do coto distal, 
além de sangramento ativo em lençol ao retirar curativo. Em sala, 
foi monitorizado com PNI, oximetria e cardioscopia. A indução 
anestésica foi feita com sevoflurano, fentanila (2 mcg/kg) e atra-
cúrio (0,5 mg/kg). Realizou-se acesso venoso periférico calibre 14 
em membro superior esquerdo e central em veia femoral direita.  
O paciente apresentou hipotensão e taquicardia; foram admi-
nistrados 2 concentrados de hemácias, 2 litros de cristaloide e 
noradrenalina. À exploração cirúrgica, evidenciou-se secção com-
pleta de laringe e esôfago, laceração de veia jugular esquerda e 
múltiplos focos de sangramento de vasos menores. Procedeu-se à 
cauterização, à ligadura da veia jugular, à ráfia primária de esôfago 
e à laringostomia com cânula nº 8,0 no foco de lesão. O paciente 
foi encaminhado para UTI sedado e hemodinamicamente estável 
em uso de DVA. DISCUSSÃO: Lesões de via aéreas provenientes de 
trauma cervical podem não ser óbvias, necessitando de semiótica 
para suspeição, a saber: voz rouca, dispneia, estridor, enfisema sub-
cutâneo e achatamento da protuberância da cartilagem tireóidea. 
Em caso de suspeita, deve-se planejar a melhor estratégia para ga-
rantir via aérea. As opções são: intubação acordado com fibroscopia 
(FB) – padrão-ouro –, intubação em sequência rápida (ISR) com FB, 
ISR com laringoscopia direta (LD) ou por videolaringoscopia, intu-
bação acordado (sem FB) e, por fim, via aérea cirúrgica. Intubação 
com LD sem FB traz o risco de transformar uma lesão parcial em 
total, com posterior retração do coto distal para dentro do tórax. 
Lesões expostas de laringe permitem a estabilização manual do 
coto distal e intubação através dele.
Referência

Scher CS. Anesthesia for trauma: new evidence and new challenges. New York: 
Springer;2015.

1034 – Análise das pressões de cuff no serviço 
de anestesiologia do HUCFF-UFRJ
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Os tubos traqueais com cuff são utiliza-
dos para obter uma vedação entre o balão e a traqueia com uma 
pressão suficiente para evitar aspiração e extubação acidental, mas 
não tão alta que impeça o fluxo sanguíneo da mucosa traqueal. 
Pressões elevadas levam ao surgimento de lesões traqueais, como 
rouquidão, dor de garganta e disfagia. Além da extubação acidental, 
baixas pressões possibilitam a aspiração de conteúdo da orofaringe, 
levando ao surgimento de pneumonia nosocomial. Dessa forma, 
este trabalho tem o objetivo de analisar a pressão dos balonetes 
inflados no serviço de anestesiologia do HUCFF. MÉTODO: Estudo 
observacional piloto em pacientes submetidos à intubação oro-
traqueal, realizada pelo serviço de anestesiologia do HUCFF entre 
outubro de 2018 e julho de 2019. Foram excluídos cirurgias de 
emergência, utilização de tubo aramado, estômago cheio e uso 
de protóxido. Os balonetes foram inflados com seringa de 10 mL, 
e as pressões foram analisadas por meio do cufômetro da Celmat. 
Os dados analisados foram: idade, sexo, peso e altura referida, ta-
manho do tubo, tipo de cirurgia, profissional que inflou o cuff (staff 
ou residente), pressão aferida + volume utilizado e volume para 
25 cm H2O. RESULTADO: Foram realizadas 50 aferições de pressão 
nos balonetes dos tubos traqueais, variando de 7 a 8,5 mm. Todos 
os anestesiologistas envolvidos sabiam que o padrão-ouro para a 
verificação da pressão correta é por meio do cufômetro. Porém, na 
sua ausência, 46% utilizam a palpação do balonete externo, seguida 
de 28% por escapamento de ar pelo cuff, e 24% utilizam dois ou 
mais métodos para verificação da pressão adequada. As insuflações 
foram feitas por staffs do serviço (58%) e por residentes (42%). Ape-
nas 22% das aferições estavam nas faixas de pressões desejadas  
(20-30 cm H2O); 30% estavam abaixo de 20 cm H2O; e 48% apresen-
taram pressões maiores que 35 cm H2O. Independentemente do 
tamanho do tubo utilizado, volumes entre 5 e 6 mL apresentaram 
mais de 70% de alcance de uma média pré-estabelecida de pressão 
em torno de 25 cm H2O. CONCLUSÃO: As aferições das pressões dos 
cuffs dos pacientes no intraoperatório apresentaram-se inadequadas. 
A experiência profissional e a sensibilidade tátil para estimar o volu-
me de ar a ser insuflado não são métodos fidedignos. Dessa forma, 
torna-se necessária a padronização e a verificação rotineira das 
pressões por meio do cufômetro em pacientes no intraoperatório.
Referências
Al-Metwalli RR, Al-Ghamdi AA, Mowafi HA, Sadek S, Abdulshafi M, Mousa WF. Is 
sealing cuff pressure, easy, reliable and safe technique for endotracheal tube cuff 
inflation? A comparative study. Saudi J Anaesth. 2011;5(2):185–9.

Mehta S, Mickiewicz M. Pressure in large volume, low pressure cuffs: its significance, 
measurement and regulation. Intensive Care Med. 1985;11(5):267–72.

1055 – Intubação orotraqueal por 
videofibrobroncoscopia em paciente 
acordado com fratura instável de  
coluna cervical
Autores: *Gisele Ribeiro Londe Campos, Fernando Cássio do Prado Silva, 
Rodrigo Rodrigues Alves, Felipe Rodrigues Braz, Raissa Mendonça Porto 
Franco, João Paulo Jordão Pontes

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, MG

INTRODUÇÃO: Em pacientes com instabilidade cervical, a larin-
goscopia direta convencional pode provocar extensão cervical 
excessiva, produzindo lesão medular ou agravando uma lesão já 
existente. Nesses pacientes, a videofibrobroncoscopia pode ter um 
papel especial durante a intubação, devido à presença de um colar 
cervical rígido que mantém estabilização em linha durante o acesso 
à via aérea. RELATO DE CASO: Homem, 75 anos, 68 kg, estado físico 
P3, portador de síndrome de Parkinson e tetraparesia após queda 
da própria altura; apresentou-se para descompressão de C1 e C2 e 
artrodese occipitocervical (C2-C5) sob anestesia geral. Apresentava 
fratura de processo odontoide, deslocamento posterior da vértebra 

C1 em relação à C2, sinais de mielopatia compressiva posterior ao 
corpo C2 e diminuição do espaço C3 a C7. Após monitorização 
convencional e acesso venoso periférico e central, foram iniciadas 
oxigenação e sedação IV com dexmedetomidina. Em seguida, 
realizou-se infiltração transcricoide com 5 mL de lidocaína a 2% 
sem vasoconstritor e instilação periglótica com 5 puffs de lidoca-
ína spray a 10%. Logo após, procedeu-se à intubação orotraqueal 
com auxílio de videofibroscópio, mantendo-se o colar cervical, 
sem dificuldades. A indução anestésica foi realizada em seguida 
com propofol, fentanila e rocurônio. Na manutenção, utilizou-se 
infusão-alvo controlada de propofol e remifentanila. Após 5 horas 
de cirurgia, foi administrado sugamadex; o paciente despertou e 
foi desintubado. Ele mantinha a tetraparesia e foi acompanhado 
para a UTI. DISCUSSÃO: A intubação sob sedação leve/moderada 
deve ser considerada na presença de preditores de via aérea difícil, 
trauma facial e instabilidade cervical. Em alguns casos, a redução 
dos reflexos da via aérea pode ser alcançada utilizando-se anes-
tesia tópica ou locorregional. Um videofibrobroncoscópio é bem 
indicado para a intubação desses pacientes. O mais importante é 
que, se as tentativas de intubação falharem, os pacientes não terão 
sua ventilação espontânea comprometida.
Referências
Nolan JP, Wilson ME. Orotracheal intubation in patients with potential cervical spine 
injuries. An indication for the gum elastic bougie. Anaesthesia. 1993;48(7):630–633.

Germano Filho PA, Martins MP, Cavalcanti IL. Manejo das vias aéreas. In: Manica 
J, organizador. Anestesiologia: princípios e técnicas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed; 
2018. p. 578-16.

1096 – Manejo de via aérea em paciente com 
doença pulmonar obstrutiva crônica grave: 
relato de caso
Autores: *Maria Penna Luz, Bruna de Melo Mariano, Haward Hideo Uoieno 
Iosto, Brynner Mota Buçard

Instituição: Hospital Federal de Ipanema

INTRODUÇÃO: A necessidade de uma boa avaliação pré-anestésica é 
recomendada para rever doenças já diagnosticadas, perceber novas 
doenças e conduzir o planejamento, além de antever complicações. 
A DPOC é uma doença obstrutiva que combina inflamação de peque-
nas vias aéreas e destruição de parênquima, com remodelamento 
de músculo liso, aumento de células secretoras de muco, além de 
alterações vasculares. O aumento de reatividade de via aérea eleva 
o risco de complicações após laringoscopia, pneumoperitônio e 
medicações usadas na anestesia. RELATO DE CASO: Mulher, 62 
anos, 40 kg, histerectomia com ooforectomia bilateral, procura de 
carcinomatose peritoneal e jejunostomia por neoplasia metastática 
com sítio primário esofágico, incisão mediana. Há presença de lesão 
esofágica escamosa, redução de 75% de luz, 30 cm dos incisivos com 
abordagem proposta futura após radioterapia. Tem DPOC grave; é 
fumante desde os 15 anos, ainda ativa – 50 maços/ano. TC de tórax 
revela enfisema centrolubular em ápices bilateralmente. A paciente 
é hipertensa; saturação de entrada 92%. Foi proposta anestesia 
peridural e anestesia geral. Indução anestésica foi realizada com 
fentanila 100 mcg, propofol 120 mg, rocurônio 40 mg, lidocaína 
40 mg em sequência rápida. Foram administrados Ringer com 
lactato com cefazolina 2 g, dexametasona 4 mg e hidrocortisona 
100 mg. A paciente foi intubada com videolaringoscópio (King 
vision), e, após, procedeu-se à intubação com 2 puffs de salbutamol. 
Após, foram administrados sulfato de magnésio 1,5 mg e cetamina  
15 mg. Foi utilizada peridural intraoperatória com total de lidocaína 
15 mL 1% e, por fim, ropivacaína 10 mL 3%. Optamos por não efetuar 
morfina em cateter. A manutenção e a extubação foram feitas com 
remifentanila; a extubação não teve intercorrências, e foi utilizado 
sugamadex 100 mg. DISCUSSÃO: Em paciente com DPOC grave, 
a IOT deve ser evitada, usando-se ML quando possível. Agentes 
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indutores de escolha englobam propofol, cetamina e anestésicos 
voláteis. Adjuvantes são bem vindos para reduzir reflexos de via 
aérea na IOT. Em DPOC grave, a pressão positiva, já na indução, 
pode otimizar a pré-oxigenação e reduzir a formação de atelectasias.  
O manejo intraoperatório deve focar em reduzir hiperinsuflação 
dinâmica e aprisionamento, utilizando VCs menores e maior tempo 
expiratório. A ventilação com pressão controlada reduz a pressão de 
pico, permitindo uma distribuição mais uniforme do VC e melhora 
da complacência. Broncospasmo ocorre em cerca de 2% nesse 
grupo de pacientes, principalmente na indução e na manutenção, 
sendo indicado, de modo selecionado, já tratamento profilático.
Referências
Fields AC, Divino CM. Surgical outcomes in patients with chronic obstructive pul-
monary disease undergoing abdominal operations: An analysis of 331,425 patients. 
Surgery. 2016;159(4):1210–16. 

Lumb AB. Pre-operative respiratory optimisation: an expert review. Anaesthesia. 
2019;74(Suppl 1):43–8

1112 – Anestesia para estabelecimento de via 
aérea definitiva cirúrgica em paciente com 
malformação arteriovenosa (MAV) facial
Autores: Ricardo Almeida de Azevedo, Hugo Eckener Dantas de Pereira 
Cardoso, Rafael Neto de Oliveira Cunha, Ricardo Pinto Marinho, *Ana 
Carolina Carlos Brito, Maylane Oliveira Magalhães

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos

INTRODUÇÃO: As malformações arteriovenosas (MAVs) constituem 
uma comunicação anormal entre os sistemas arterial e venoso, 
havendo modificação no fluxo normal de sangue entre eles. Ge-
ralmente, o distúrbio é genético, e apresentam quadro clínico com 
grande variabilidade sintomática, a depender da localização. No 
contexto de MAV em região facial, sobretudo peribucal, predispõe-se 
a maior risco de via aérea difícil (VAD), conferindo potencial desafio 
ao manejo anestésico, tanto pela dificuldade mecânica e física im-
posta pela lesão quanto pela maior suscetibilidade a sangramentos, 
diante da elevada friabilidade. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 

masculino, 3 anos, 15 kg, com MAV em face, apresentando lesão 
expansiva em região de mandíbula, língua e gengivas, com padrão 
friável à mínima manipulação, à ingesta de alimentos, à tosse, ao 
choro ou à higiene bucal. Ao exame, apresentava aumento do 
volume mandibular, glossoptose, gengivas hiperemiadas e ede-
maciadas, associados a sangramento espontâneo. A angio-TC de 
vasos cervicais evidenciou acentuada expansão de mandíbula e 
maxila, com vasos tortuosos e ectasiados, além da origem arterial 
de ramos distais das carótidas externas. Primeiramente, a criança 
foi encaminhada para embolização, que inicialmente foi contrain-
dicada pelo anestesiologista pela necessidade de estabelecer uma 
via aérea definitiva; assim, foi programado o estabelecimento de 
via aérea cirúrgica via  traqueostomia (TQT). Foi admitido no centro 
cirúrgico para confecção da TQT, em ventilação espontânea (VE), 
confortável. Foi proposto manejo anestésico com mínima manipu-
lação da via aérea superior, sob monitorização multiparamétrica 
não invasiva. A técnica anestésica de escolha foi sedação; foram 
utilizados midazolam 0,5 mg, cetamina 15 mg + 10 mg e clonidina 
30 mcg. A manutenção do plano anestésico foi feita com inalatório 
sevoflurano 0,6 CAM, sob sistema de Baracka, Mapleson A, aco-
plado à máscara facial, com fluxo de O2 de 3 L/min, em ventilação 
espontânea, sem intercorrências. O procedimento teve duração 
de 40 minutos. Ao término, o paciente foi encaminhado à UTI, em 
ventilação espontânea pela TQT. DISCUSSÃO: A abordagem da 
VA faz parte das habilidades fundamentais à prática anestésica.  
É imprescindível a avaliação adequada dos preditores de VAD, a fim 
de antecipar-se à esta, programando a abordagem para conferir 
maior segurança ao paciente. No caso em tela, diante do elevado 
grau da lesão, da intensa vascularização e da friabilidade, julgou-se 
arriscada a eleição da fibroscopia como alternativa à laringoscopia 
direta. Evidenciamos, por fim, a relevância da adequada avaliação 
pré-anestésica, viabilizando a antecipação de complicações e, assim, 
uma condução satisfatória do caso.
Referências
Toole JF. Distúrbios cerebrais de origem vascular. 5. ed. São Paulo: Santos, 2002.

Germano Filho PA, Martins MP, Cavalcante IL. Manejo de vias aéreas. In: Manica 
J, organizador. Anestesiologia: princípios e técnicas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed; 
2018. p. 578-613.
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