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Anestesia Ambulatorial

Anestesia Ambulatorial

Aspiração pulmonar perioperatória: rela-
to de caso

Alan Vasconcelos Froes*, Bruno de Oliveira Matos, Artur 
Abel Tavares Fernando Cavaco, Jose Mariano de Melo 
Cavaleiro de Macedo 

Instituição: Hospital Ophir Loyola – CET Mario Fascio
Fonte de financiamento: Público

Introdução: Aspiração pulmonar perioperatória é a 
aspiração de conteúdo gástrico na indução anesté-
sica, durante o procedimento ou pós-operatório ime-
diato. Sua incidência é de 4 pacientes para 10.000 
anestesias. Os momentos mais críticos são a indução 
e extubação traqueal. Em 1964, foi descrita por Men-
delson a pneumonia por aspiração pulmonar (síndro-
me de Mendelson). A mortalidade gira em torno de 3 
a 5% das aspirações. Esse risco relativamente baixo 
representa 20% da mortalidade anestésica. Relato de 
caso: Paciente feminino de 45 anos, 1,65 m, 54 kg, 
com quadro de megaesôfago idiopático há 5 anos, 
nega demais comorbidades ou alergias. Em avalia-
ção de via aérea, a paciente não apresentava critério 
de via aérea difícil. A cirurgia proposta era uma fun-
doplicatura videolaparoscópica. PA: 128x75 mmHg. 
Exames pré-operatórios normais. Monitorização com 
oxímetro de pulso, pressão arterial não invasiva e car-
dioscopia. Foi feita indução anestésica em sequência 
rápida com propofol (2 mg/kg), fentanil (200 mcg) e ro-
curônio (1,2 mg/kg). Foi realizada manobra de Sellick, 
sem ventilação sob máscara, com intubação esofági-
ca na primeira tentativa, a qual foi seguida de regur-
gitação e broncoaspiração de conteúdo esofagogás-
trico em grande volume. A intubação orotraqueal foi 
realizada na segunda tentativa, com sucesso. Depois 
do acoplamento à ventilação mecânica, manteve sa-
turação de 88% sob fração inspirada de oxigênio de 
100%, com relação pressão parcial arterial de oxigê-
nio/fração inspirada de oxigênio < 200, sugerindo le-
são pulmonar grave. Tratando-se de cirurgia eletiva, 
o procedimento foi suspenso, e a paciente, encami-
nhada à unidade de terapia intensiva. Foi iniciado tra-
tamento com amoxicilina e clavulanato. Foi extubada 
em 3 dias, tendo alta hospitalar em uma semana sem 
sequelas. Discussão: A aspiração pulmonar periope-
ratória (APP) representa uma das complicações mais 

temidas em anestesiologia. Para diagnosticar a APP, 
dispõe-se de um amplo espectro de manifestações 
clínicas, variando de assintomático, como quadros 
subclínicos com tosse seca ou disfonia, até mani-
festações dramáticas com laringobroncoespasmo, 
taquipneia, cianose, hipotensão arterial e hipóxia, 
chegando a quadro de síndrome da angústia respi-
ratória aguda. A probabilidade de aspiração pode ser 
reduzida pelo conhecimento prévio dos pacientes de 
risco e pela aplicação de certas medidas preventivas, 
incluindo avaliação de tempo de jejum pré-operatório, 
medidas farmacológicas, como procinéticos (meto-
clopramida), além de técnicas anestésicas alternati-
vas, com indução em sequência rápida com manobra 
de Sellick e intubação com paciente acordado.
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Colangiopancreatografia endoscópica 
re trógrada (CPRE) terapêutica: sedação 
ou anestesia geral? Série de casos

Priscila Ferreira de Lima e Souza¹*, Rodrigo José Alencar 
de Castro¹, Manoel Airton de Lavor Filho¹, Lucas Giannini 
de Oliveira Conrado¹, João Lucas Ferreira da Silva¹, Raul 
Valerio Ponte²

¹Hospital Universitário Walter Cantídio, ²Instituto Dr. José 
Frota

Instituição: Hospital Universitário Walter Cantídio
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A CPRE é um procedimento complexo com 
caráter diagnóstico e terapêutico para abordagem das 
vias biliares hepatopancreáticas que necessita de in-
tensidade variáveis de sedoanalgesia. A individualiza-
ção da técnica anestésica baseada no perfil clínico dos 
pacientes é imperativa no que se refere à diminuição 
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de eventos adversos relacionados com a anestesia. 
Relato de caso: Descreveremos o caso de 2 pacientes 
que foram submetidas a CPRE terapêutica eletiva para 
tratamento de estenose de via biliar pós-transplante he-
pático. À admissão, ambas apresentavam sinais vitais 
estáveis, jejum > 8 horas, sem preditores de via aérea 
difícil, obstrução ou retardo no esvaziamento gástrico, 
ascite. Ausência de alergias, tabagismo e etilismo, bem 
como sem uso crônico de opioides. Paciente 1: femi-
nina, 64 anos, 65 kg, altura 1,52 m, índice de massa 
corpórea (IMC) 28,13, hipertensa controlada, transplan-
tada devido à cirrose criptogênica havia 1 ano. Paciente 
2: feminina, 47 anos, 62 kg, altura 1,51 m, IMC 27,19, 
hipertensa e diabética não insulinodependente, ambos 
controlados, transplantada devido a vírus C há 8 meses. 
Realizada sedação com fentanil 2 mcg/kg, cetamina  
5 mg, midazolam 5 mg e propofol TCI alvo (1,2–2,2 ng/
ml). Paciente 1 intercalava superficialização e hipos-
saturação (SpO2 < 90%) frequentes, necessitando de 
manobras de desobstrução manual das vias aéreas, 
dificultando a realização do procedimento. Paciente 2 
apresentou um episódio de hipossaturação sustenta-
da (SpO2 < 90% por mais de 30 segundos) que não 
foi resolvida com manobras de desobstrução das vias 
aéreas. Em ambos os casos, optou-se por conversão 
para anestesia geral. A indução foi feita com fentanil 
(3–4 mcg/kg), propofol (3–5 mcg/kg), cisatracúrio  
(0,1 mg/kg), sevoflurano (fração inspirada de 1,5–2%), 
atropina (20 mcg/kg) e neostigmina (40 mcg/kg) para 
reversão do bloqueio neuromuscular. Ambas as CPRE 
foram bem-sucedidas e as pacientes não apresentaram 
intercorrências. Discussão: A anestesia para procedi-
mentos endoscópicos complexos que exigem sedoa-
nalgesia profunda está relacionada com o surgimento 
de complicações. São fatores de risco (FR): apneia do 
sono, ascite, IMC ≥ 35, Mallampati 4, etilistas (≥4 drinks/
dia homens e ≥3 drinks/dia mulheres), doença pulmonar 
crônica e classificação ASA > III. A presença de três ou 
mais FR, realização do exame em posição prona, torna 
a sedação uma modalidade anestésica perigosa. A bus-
ca de FR é um norte na tomada de decisão atrelado à 
vigilância contínua e criteriosa do paciente.
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Estudo clínico da depressão cerebral ou 
do acordar correlacionando o aparelho 
qCON com a técnica de observação dos 
sinais autonômicos em anestesia geral: 
estudo observacional

Regis Borges Aquino*, Virgilio Valadares Nogueira, Felipe 
Medeiros Huber, Ivan Reni Denardi, Julia Calleti Roth de 
Oliveira 

Instituição: Day Clinic Porto Alegre/RS
Fonte de financiamento: Recursos Próprios

Introdução: Os dados indicativos da profundidade 
do nível de depressão cerebral durante anestesia ge-
ral baseiam-se em manifestações cardiovasculares 
autonômicas. O objetivo principal foi a pesquisa da 
correlação ou não desses sinais com aparelho qCON, 
liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) e comercializado no Brasil. Aparelho com 
medição da amplitude e da frequência das ondas ce-
rebrais, taxa de supressão (que vem a ser a irrigação 
cerebral nos últimos 60 s) e escore que avalia o grau 
de depressão cerebral em pacientes submetidos a 
anestesia geral. Esse equipamento poderia ser uma 
ótima contribuição ao monitoramento do paciente 
visando uma melhor segurança caso apresentassem 
correlação significativa com as modificações dos 
sinais autonômicos cardiovasculares que refletem 
o acordar ou a depressão cerebral acentuada. Mé-
todos: Pacientes ASA I e II, n = 31, com idades 18 
-63 anos, submetidos a anestesia geral para cirur-
gias plásticas ambulatoriais. De modo intermitente, 
foi realizada verificação da pressão arterial sistólica 
(PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e frequência 
cardíaca (FC). Eletrodos na região frontal do crânio 
dos pacientes foram conectados no aparelho em es-
tudo. À semelhança dos eletrodos do cardioscópio, 
os do aparelho são não invasivos e visam a captação 
de ondas elétricas cerebrais. A visão do escore vai de 
100 (acordado) a zero (ausência de ondas, óbito). As 
variações dos sinais autonômicos PAS, PAD e FC fo-
ram comparados aos escores do aparelho nos mes-
mos momentos. Anestesia venosa total padronizada 
com propofol, remifentanil, rocurônio, tenoxican e 
dexametasona e ondansetrona. Submetidos a esta-
tística pelo coeficiente de correlação de Pearson (r) 
com significância estatística pelo teste t de Student. 
Resultados: O estudo estatístico indicou que quando 
se compara a média do escore qCON com a média da 
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PAS dos pacientes do estudo a correlação é classifi-
cada como moderada (0.39). Na comparação da PAD 
com o qCON, a correlação é muito pequena (0.16). A 
média das FCs comparado a qCON mostrou-se não 
significativa. Conclusões: Na amostra deste estudo 
de observação clínica, as modificações dos sinais 
autonômicos cardiovasculares, quando comparados 
ao aparelho qCOn, apontaram correlação estatisti-
camente significativa quanto a PAS. Essa correlação 
aconteceu de modo não significativo quando compa-
rados a PAD e a frequência cardíaca (FC).

Referências
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Estudo da manifestação dolorosa cirúrgi-
ca comparando as modificações dos si-
nais autonômicos com o aparelho qNOX 
lançado para mensurar a dor: estudo ob-
servacional

Regis Borges Aquino*, Virgilio Valadares Nogueira, Ivan 
Reni Denardi, Julia Caletti Roth de Oliveira, Felipe Me-
deiros Huber 

Instituição: Day Clinic Porto Alegre, RS
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A manifestação de dor durante o ato 
anestésico cirúrgico baseia-se em modificações car-
diovasculares autonômicas. O principal objetivo des-
te estudo observacional é correlacionar esses sinais 
com o aparelho qNOX, liberado pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) e já comercializa-
do em nosso país com finalidade de mensurar a dor. 
Apresenta captação das ondas cerebrais, taxa de su-
pressão e escore referente à dor. Equipamento que 
se propõe a ser uma contribuição importante no mo-
nitoramento da dor no trans e pós-operatório. Cou-
be verificar se há uma correlação significativa com 
as modificações dos sinais autonômicos na dor aos 
quais os médicos anestesistas estão habituados. Mé-
todos: Pacientes ASA I e II, n = 32, com idades de 18 
a 63 anos, submetidos a anestesia geral para cirur-

gias plásticas ambulatoriais. Foi realizada, de modo 
intermitente, verificação da pressão arterial sistólica 
(PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e frequência 
cardíaca (FC), assim como dos escores referentes à 
dor no aparelho. Eletrodos na região frontal do crânio 
dos pacientes foram conectados no aparelho em es-
tudo. À semelhança dos eletrodos do cardioscópio, 
os do aparelho são não invasivos e visam somente 
a captação de ondas elétricas cerebrais. Os escores 
de dor cursam de zero (sem dor) a 100 (dor fortíssi-
ma). As variações dos sinais autonômicos PAS, PAD 
e FC foram comparados aos escores do aparelho nos 
mesmos momentos. Anestesia venosa total padroni-
zada com propofol, remifentanil, rocurônio, tenoxican 
e dexametasona e ondansetrona. Na análise estatís-
tica, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pear-
son (r) com significância estatística pelo teste t de 
Student. Resultados: O estudo estatístico indicou que 
quando se compara a média do escore qNOX com a 
média da frequência cardíaca (FC) dos pacientes do 
estudo a correlação é classificada como forte (0.50). 
Na comparação da média da PAS com a do qNOX, a 
correlação é considerada boa (0.44). A média da PAD 
comparada com a do qNOX mostrou-se não significa-
tiva (0,2). Conclusão: Nos casos pesquisados deste 
estudo de observação clínica, modificações dos si-
nais autonômicos cardiovasculares PAS, PAD, FC in-
dicativos de dor, quando comparados aos escores de 
dor do aparelho qNOX, apontou maior correlação es-
tatisticamente significativa nas modificações de FC, 
estabelecendo forte correlação. Aparelho qNOX com 
PAS com correlação boa e a correlação não ocorreu 
de modo significativo quando comparados à PAD.
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Reação extrapiramidal induzida por drope-
ridol e uso de biperideno na reversão do 
quadro: relato de caso

Matheus Campello Vieira*, Larissa Chaves de Carvalho, 
Iuri Oliveira Mateus, Mateus Oliveira Damasceno, Wayni-
ce Neiva de Paula Garcia, João Abrão
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Introdução: O uso de hipnossedativos para tratamento 
de insônia vem crescendo nas últimas décadas. O zol-
pidem, hipnótico não benzodiazepínico, por apresentar 
menor tolerância, dependência e sonolência residual, é 
globalmente prescrito para insones na prática clínica. O 
droperidol é um antagonista dopaminérgico com forte 
afinidade aos receptores D2; possui efeitos antipsicóti-
cos, sedativos e antieméticos. Relato de caso: PRP, sexo 
feminino, 49 anos, 79 kg, admitida para varicectomia 
de membros inferiores em caráter ambulatorial. Em sua 
história pregressa constava tratamento para depressão. 
Negava alergias, porém relatava episódio prévio de aca-
tisia com o uso de metoclopramida. Em uso crônico de 
duloxetina 60 mg/dia e zolpidem 200 mg/dia. A aneste-
sia proposta foi associação de bloqueio subaracnóideo 
com bupivacaína pesada 15 mg e sedação com propofol. 
Realizado em conjunto com 100 mcg de fentanil asso-
ciado a 5 mg de droperidol divididos em duas doses. 
A duração total do ato cirúrgico foi de 2,5 horas. Após 
admissão na sala de recuperação pós-anestésica, a pa-
ciente iniciou queixa de cefaleia em pressão na região 
frontotemporal direita, com irradiação para mandíbula e 
pescoço, evoluindo com contração tônica da muscula-
tura da face à direita, pescoço, membro superior e tron-
co, com desvio cefálico para a direita. Por fim, mem-
bros inferiores também passaram a apresentar postura 
tônica. O quadro tônico generalizado associou-se à 
sudorese profusa e sensação de calor. Manteve-se em 
Glasgow 15. Os sintomas tinham duração aproximada 
de 20 min e retornavam em salvas intervaladas entre 

7–10 min. Foi instituído biperideno na dose de 0,05 mg/
kg infundidos em 10 min. Após 20 min do início da in-
fusão, houve resolução dos sintomas, sem recorrência. 
Discussão: O uso abusivo de substâncias hipnóticas/
sedativas leva à necessidade de elevar doses ou as-
sociar fármacos para adequada sedação durante pro-
cedimentos anestésicos, aumentando-se o risco de 
eventos adversos. O droperidol, ao inibir os receptores 
D2 da área postrema, associa-se com possíveis efei-
tos extrapiramidais. Esses podem ser classificados em 
três tipos: distonia aguda, com hipertonicidade de gru-
pos musculares, variando desde espasmos musculares 
à contratura muscular; parkinsonismo, caracterizado 
por bradicinesia, rigidez muscular e tremores; acatisia, 
com incapacidade de descanso muscular e necessida-
de movimentação constante, havendo preservação da 
consciência. O tratamento desses efeitos é realizado 
com biperideno, um antiparkinsoniano anticolinérgico 
que se une de maneira competitiva aos receptores mus-
carínicos preferencialmente centrais. A reversão tende 
a ser eficaz, rápida e sustentada. O histórico de evento 
extrapiramidal prévio deve estimular o médico a pres-
crever medicações antagonistas dopaminérgicas com 
maior cautela, evitando o seu uso quando possível e 
estar preparado para instituir imediato tratamento.

Referências
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Alteração do espectrograma cerebral após 
uso de adenosina em cirurgia para ablação 
de fibrilação atrial: relato de caso

Isabella Fontes de Santana Lins*, Edinoi Rodrigues Brito 
Filho, Daniel da Escóssia Melo Souza 

Instituição: Hospital do Servidor Público Estadual de 
São Paulo
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A ablação por cateter consiste em um pro-
cedimento minimamente invasivo capaz de tratar a fi-
brilação atrial, sendo o isolamento elétrico efetivo das 
veias pulmonares o ponto chave para a durabilidade 
desse tratamento. A infusão de adenosina após o iso-
lamento dessas veias é comumente utilizada na prática 
clínica para avaliar a existência de condução residual, 
uma vez que a ablação adicional em áreas de recone-
xão parece diminuir a recorrência da fibrilação atrial a 
longo prazo. A adenosina atua em receptores próprios 
levando à diminuição da automaticidade e da condu-
ção elétrica no nodo atrioventricular do coração, o que 
provoca assistolia temporária, com ausência de bati-
mentos e hipofluxo cerebral. Após a ablação, se o dano 
da membrana celular não for completo e permanente, 
a infusão de adenosina pode favorecer a recuperação 
do potencial de repouso e restaurar sua excitabilidade. 
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 50 anos, 
ASA II, portador de fibrilação atrial persistente, sem ou-
tras comorbidades. Deu entrada no serviço de saúde 
para realização de procedimento eletivo de ablação por 
cateter para tratamento de fibrilação atrial. Foi realizada 
anestesia venosa total, com monitorização básica e mo-
nitorização cerebral com SedLine. No transoperatório, 
foram infundidos 4 bolus de 12 mg de adenosina, levan-
do a breve períodos de parada sinusal por retardo na 
condução elétrica cardíaca e interrupção temporária do 
débito cardíaco. Tal alteração hemodinâmica pôde ser 
observada no espectrograma cerebral. A cada bolus da 
droga, o padrão slow-delta + hipersincronização alfa, 
característico da anestesia venosa total, era substituí-
do por um borramento alfa + diminuição da potência 
beta-gama, assim como uma diminuição do SEF. En-
tretanto, apesar dessas alterações, não houve supres-
são cerebral. O procedimento ocorreu sem intercorrên-
cias e o paciente foi encaminhado à SRPA. Discussão: 

Apesar de seu papel ainda não estar bem definido, o 
traçado do eletroencefalograma, que pode ser encon-
trado nos diversos aparelhos de monitorização cerebral 
atuais, parece ser uma ferramenta útil para o auxílio no 
diagnóstico de isquemia cerebral. Uma das alterações 
atualmente descritas é a atenuação das amplitudes das 
ondas alfa e beta e o aumento das amplitudes das on-
das theta e delta, semelhante ao que foi descrito neste 
trabalho. Pode-se dizer, portanto, que apesar de não 
ter trazido danos ao paciente em questão, a adenosina 
provocou períodos de hipofluxo cerebral, sendo o uso 
da monitorização cerebral uma ferramenta importante, 
principalmente em pacientes mais idosos e com múlti-
plas comorbidades.
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Anestesia em autotransplante pulmonar 
em paciente com tumor localmente avan-
çado: relato de caso

Marco André Moraes Sales Filho*, Bruna de Melo Maria-
no, Klaus Carvalho Lustosa, Luiz Guilherme Villares da 
Costa, Paulo Henrique Gratão Rezende, Thales Abreu 
Tedoldi 

Instituição: Hospital Albert Einstein
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: As neoplasias pulmonares são, em geral, 
tratadas cirurgicamente objetivando a preservação do 
parênquima pulmonar. No entanto, nos casos em que 
a lobectomia é inviável cirurgicamente e a pneumec-
tomia possui alto risco por conta de função pulmonar 
limítrofe, a lobectomia com autotransplante pulmonar 
surge como uma opção para o tratamento desses tu-
mores, uma vez que parte do parênquima pulmonar é 
preservada. Relato de caso: Paciente SMM, sexo fe-
minino, 69 anos, ASA III, hipertensa, diabética, ex-ta-
bagista 75 maços/ano, com diagnóstico de carcinoma 
de células escamosas, peri-hilar em lobo superior di-
reito medindo 5,2x3,6 cm nos maiores eixos, com ín-
timo contato com veia cava superior, ramo direito da 
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a. pulmonar e a. interlobar. Indicado pneumectomia 
direita com autotransplante do lobo inferior direito. 
Apresenta exames pré-operatórios com espirometria 
de CVF 72%, VEF1 63%, DLCO 83% e ecocardiogra-
ma transtorácico com FE% 64%, PSAP 27 mmHg. Foi 
realizada anestesia geral venosa total com propofol e 
remifentanil em TCI, passagem de Broncocath 37F es-
querdo para isolamento pulmonar, peridural torácica 
ao nível de T4/T5 com passagem de cateter, monito-
rização hemodinâmica com pressão arterial invasiva e 
ecocardiografia transesofágica, acesso venoso central 
e 2 acessos calibrosos (14G e 16G). Após a realização 
da pneumectomia radical à direita, o pulmão foi levado 
ao back table mantendo ventilação constante do lobo 
inferior direito com o ventilador de transporte e feita a 
lobectomia dos lobos superior e intermédio, além da 
preparação da vascularização do LID para reimplante 
do enxerto. O tempo de isquemia foi de 107 min. Du-
rante o procedimento, foram administrados 3200 ml de 
Plasma Lyte, noradrenalina 0,035 mcg/kg/min, 1100 ml 
de diurese, não sendo necessárias transfusões de he-
mocomponentes. O paciente foi extubado após 7 h de 
procedimento, sem intercorrências, com lactato arte-
rial de 5,0 (VR 4,5–14,4) e encaminhado à UTI, com 
bomba de PCA em infusão contínua (ropivacaína e fen-
tanil) via cateter de peridural, estável hemodinamica-
mente, sem drogas vasoativas, consciente e com ca-
teter nasal 2 L/min. Manteve-se na UTI até o 12o dia de 
pós-operatório para tratamento de quadro de delirium 
e em antibioticoterapia devido infecção por Clostri-
dium difficile até o 39o PO, quando teve alta hospitalar. 
Discussão: O autotransplante é uma opção viável em 
pacientes com tumores irressecáveis por lobectomia 
ou em pacientes com função pulmonar crítica, no qual 
não poderiam ser submetidos a pneumectomia con-
vencional. Embora o autotransplante pulmonar seja um 
procedimento de grande porte, com diversos desafios 
para os anestesiologistas, como controle álgico no in-
tra e pós-operatório, isolamento pulmonar com tubo 
endobrônquico, ventilação monopulmonar, monitoriza-
ção hemodinâmica avançada (ETE) entre outros, uma 
equipe especializada e qualificada é capaz de conduzir 
o procedimento com sucesso, minimizando a morbi-
mortalidade relacionada a essa cirurgia.

Referências
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Anestesia em gestante com insuficiência 
cardíaca congestiva devido a cardiopatia 
congênita com hiperfluxo pulmonar não 
corrigida: um desafio. Relato de caso

Priscila Ferreira de Lima e Souza¹*, Manoel Airton de La-
vor Filho¹, Joao Lucas Ferreira da Silva¹, Manoel Cláudio 
Azevedo Patrocínio¹, Danielle Cristina de Oliveira Soa-
res², Flavio Lobo Maia²

¹Maternidade Escola Assis Chateaubriand, ²Hospital 
Universitário Walter Cantídio

Instituição: Maternidade Escola Assis Chateaubriand
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O manejo da gestante cardiopata é um de-
safio ao anestesiologista. O aumento do débito cardía-
co, da volemia, da demanda metabólica do miocárdio 
e a redução da resistência vascular sistêmica típica do 
estado gravídico podem exacerbar a doença de base ou 
propiciar o surgimento de sinais e sintomas de insufi-
ciência cardíaca congestiva (ICC) que outrora não eram 
presentes. Relato de caso: Paciente, 29 anos, portadora 
de transposição dos grandes vasos da base com ven-
trículo único e bandagem da artéria pulmonar, 49 kg, 
152 cm, G1P0A0, idade gestacional (IG) 17 semanas. 
Apresentava baqueteamento digital, cianose de extre-
midades, taquidispneia, edema de membros inferiores 
e crepitações pulmonares bibasais. Ecocardiograma 
transtorácico (ECOTT) mostrava ventrículo único com 
boa contratilidade, gradiente sistólico máximo de 39 
mmHg com dilatação de artéria pulmonar pós estenó-
tica, insuficiência de valva aórtica bicúspide, pressão 
de artéria pulmonar não aferida devido a impossibili-
dade técnica pela presença da bandagem. Gasome-
tria arterial (GA) com sinais de má perfusão tecidual: 
PH 7,47/ PCO2 20/ SO2 92%/ PO2 71,6/ Lactato 5,3/ 
bicarbonato (BIC) 14,8. Medicações de uso contínuo: 
AAS 100 mg/dia, furosemida 40 mg/dia e ácido fólico  
5 mg/dia. Devido ao grande risco de eventos adver-
sos, foi aventada a possibilidade de interrupção da 
gestação, no entanto, a paciente expressou o de-
sejo de prosseguir com a gestação até o mais próxi-
mo possível do termo, ciente de todos os riscos ine-
rentes a essa escolha. A interrupção da gestação por 
parto cesáreo foi indicada com 29 semanas devido a 
franca ICC refratária às medidas de suporte clínico. 
Os novos exames mostravam piora da perfusão teci-
dual (PH 7,35/ PCO2 21,5/ PO2 65/ SO2 85/ Lactato 
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9,5/BIC 11,1), pulmões mais congestos e deterioração 
da contratilidade ventricular. Para técnica anestésica, 
optado por duplo bloqueio neuroaxial: peridural ní-
vel L3-L4, administrado solução de 10 ml de lidocaína 
sem vasoconstrictor 1% + 1 mg de morfina + passa-
gem de cateter seguido de raquianestesia com 7,5 mg  
de bupivacaína hiperbárica. A cirurgia transcorreu sem 
instabilidade hemodinâmica ou intercorrências. Não foi 
necessária nenhuma dose adicional de anestésico local 
via cateter. No dia seguinte, a paciente encontrava-se 
estável hemodinamicamente, eupneica, sem queixas. 
Já apresentava melhora da perfusão tecidual (PH 7,41/ 
PCO2 32,9/ PO 262,2/ SO2 84/ Lactato 2,7/ BIC 21,4) e 
pulmões menos congestos. Paciente recebeu alta hos-
pitalar após 60 h do procedimento e seu filho, 3 meses 
após. Discussão: O bloqueio neuroaxial duplo tem a 
vantagem de poder ser usado doses menores de anes-
tésico local (AL) com conseguinte redução dos efeitos 
cardiovasculares adversos. A aposição do cateter de 
peridural foi útil para garantir que, caso necessário, fos-
se aplicada doses adicionais de AL, possibilitando uma 
melhor titulação da dose, menor repercussão hemodi-
nâmica, sem necessidade de manipulação de via aérea.
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Anestesia em paciente em uso de assis-
tência circulatória mecânica como ponte 
para transplante cardíaco: a que o anes-
tesista deve se atentar? Série de casos

Priscila Ferreira de Lima e Souza¹*, Manoel Airton de La-
vor Filho¹, Lucas Giannini de Oliveira Conrado Arruda¹, 
Joao Lucas Ferreira da Silva¹, Raul Valerio Ponte², Rodri-
go José Alencar de Castro¹

¹Hospital Universitário Walter Cantídio, ²Instituto Dr. 
José Frota

Instituição: Universidade Federal do Ceará/ Hospital do 
Coração de Messejana
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Assistência circulatória mecânica (ACM) 
é cada vez mais utilizada no tratamento de pacientes 
com insuficiência cardíaca em estágio terminal. Pa-
cientes em prioridade para transplante cardíaco (TC), 
internados em UTI com classificação Intermacs I e II 
apresentam uma alta mortalidade em lista de espera. 
Nesses casos, a instalação de ACM como ponte para 
TC permite mantê-los vivos até serem transplantados. 
Série de casos: Trata-se de duas pacientes com diag-
nóstico de miocardiopatia periparto altamente sensibi-
lizadas que utilizaram suporte circulatório biventricular: 
VE-CentriMag®-Ao e AD- CentriMag®-TP como ponte 
para TC. O tempo de assistência foi de 21 e 43 dias. 
Durante esse período, avaliações seriadas por meio de 
ecocardiogradia não evidenciaram nenhum sinal de re-
cuperação das câmaras ventriculares em suporte. Es-
sas pacientes ficaram internadas em unidade de terapia 
intensiva (UTI), sem suporte ventilatório ou hemodiálise, 
realizando reabilitação cardíaca, plasmaférese e admi-
nistração de imunoglobulina humana como protocolo 
de dessensibilização. Não apresentaram mediastinite, 
infecção de ferida operatória, acidente vascular encefá-
lico ou hemólise clínica durante o período de ACM. Dis-
cussão: Pacientes em uso de ACM são um desafio para 
anestesiologista. Atenção deve ser dada ao tipo de dis-
positivo, data de implantação, parâmetros utilizados e a 
localização das cânulas. Observar se há adequação da 
função do dispositivo para o estado clínico atual do pa-
ciente, extensão do comprometimento de órgão-alvo e 
a presença de complicações pós-implantação. Pacien-
tes podem ter tendências hemorrágicas (malformações 
arteriovenosas e doença de Von Willebrand adquirida). 
Devido ao fluxo contínuo, pacientes têm ausência de 
pulso palpável e pressão de pulso mínima, inviabilizan-
do o uso de oxímetro de pulso de monitores de pressão 
não invasiva. A ecocardiografia transesofágica é valio-
sa, particularmente em pacientes instáveis. Cateter de 
artéria pulmonar pode auxiliar no manejo de hiperten-
são pulmonar ou disfunção cardíaca direita moderada 
ou grave sem suporte mecânico. Deve-se manter pré e 
pós-carga adequadas, ritmo e frequência cardíaca bem 
como a velocidade da bomba. Se ocorrer uma parada 
cardíaca em um paciente com um ACM esquerda, ape-
nas compressões suaves são necessárias para condu-
zir o sangue pelos pulmões, uma vez que o dispositivo 
continuará a fornecer fluxo sistêmico. Compressões vi-
gorosas são evitadas, pois podem causar deslocamen-
to fatal das cânulas intraventriculares ou aórticas. Em 
centros de TC com tempo de lista de espera não muito 
prolongado (30–45 dias), dispositivos de ACM tipo Cen-
triMag® são possíveis de serem utilizados como pon-
te para TC. O manejo desses pacientes é um desafio 
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uma vez que impõe mudanças fisiológicas importantes.  
Assim, anestesiologistas devem estar familiarizados 
com as nuances inerentes ao preparo perioperatório 
desses pacientes.
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Anestesia para abdome agudo hemorrá-
gico em paciente com cardiopatia con-
gênita não corrigida: relato de caso

Silvana Cardoso*, Victor Gabriel Vieira Goncho, Aline Ma-
rin Bresolin, Eduardo Areias de Oliveira, Amanda Gomes 
Fonseca, Ana Luisa Zacharias Holanda 

Instituição: Hospital e Maternidade Marieta Konder 
Bourhausen
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Com os avanços cirúrgicos, as taxas de mor-
talidade de pacientes com doença cardíaca congênita 
(DCC) caíram significativamente. Hoje, o número de adul-
tos com DCC é maior que o número de crianças. A comu-
nicação interventricular (CIV) é uma cardiopatia caracte-
rizada por um ou mais orifícios no septo interventricular, 
permitindo a passagem de sangue entre as câmaras, no 
sentido de maior pressão para a de menor pressão. Rela-
to de caso: Paciente feminino, 28 anos, portadora de CIV, 
PSAP de 100 mmHg, insuficiência tricúspide moderada, 
insuficiência de ventrículo direito moderada, disfunção 
diastólica de ventrículo esquerdo grau II, sem acompa-
nhamento. Busca atendimento por febre e dispneia aos 
mínimos esforços, sendo diagnosticada com endocardite 
bacteriana. Durante a internação para tratamento clínico, 
evoluiu com abdome agudo hemorrágico por cisto ova-
riano roto. Chega ao centro cirúrgico para laparotomia ex-
ploradora clinicamente estável. Procedido com pré-oxi-
genação e indução anestésica em sequência rápida com 
remifentanil, lidocaína, etomidato e rocurônio. Realizada 
anestesia periglótica e analgesia regional com TAP block 
bilateral. Manutenção com propofol TCI, óxido nítrico e 
milrinone. Mantida em ventilação mecânica protetiva. Foi 
realizada transfusão de hemácias, plasma e plaquetas de-

vido quadro de pancitopenia decorrente da endocardite. 
Manteve-se estável e foi extubada ao término do proce-
dimento, sendo encaminhada à UTI desperta, em ventila-
ção espontânea com O2 suplementar, compensada com 
milrinone em dose baixa. Discussão: A base do manuseio 
anestésico de lesões de shunt é controlar os fatores que 
influenciam a direção e o grau do shunt, como a pressão 
intratorácica, a resistência vascular pulmonar (RVP) e a 
resistência vascular sistêmica (RVS). Quando há shunt es-
querda-direita, como acontece na maioria dos casos de 
CIV, a cardiopatia é acianótica, uma vez que o fluxo san-
guíneo para os pulmões é preservado. Neste caso, o alto 
fluxo pulmonar acarreta hipertensão pulmonar e reper-
cussões para as câmaras direitas, gerando quadro clínico 
de insuficiência cardíaca congestiva. A anestesia regional 
é capaz de diminuir a RVS, reduzindo o volume de san-
gue desviado para o pulmão. Entretanto, o agravamento 
da RVP, que pode ser causado por hipóxia, hipercapnia, 
acidose, nocicepção, pode ser capaz de inverter a dire-
ção do shunt ou torná-lo bidirecional, com risco de des-
saturação arterial e embolia paradoxal. Ainda, diversas 
classes farmacológicas são úteis nessa situação, como 
os inibidores da fosfodiesterase III, prostaglandinas, beta 
agonistas, inibidores da endotelina, óxido nítrico. O ma-
nejo de pacientes portadores de DCC para cirurgias não 
cardíacas é desafiador e exige conhecimento profundo 
de anatomia e fisiologia cardiovascular. O anestesiologis-
ta deve agir de maneira a obter controle hemodinâmico e 
ventilatório, lançando mão de técnicas farmacológicas e 
não farmacológicas para manter e otimizar a homeostase 
frente à agressão cirúrgica.
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Anestesia para ressecção de massa me-
diastinal anterior gigante: relato de caso
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¹HU-UFJF, ²Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Instituição: Hospital Universitário da Universidade Fede-
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Fonte de financiamento: Instituição de origem
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Introdução: Tumores mediastinais são incomuns, podendo 
ser malignos ou não. As massas anteriores relacionam-se 
a complicações mais graves e usualmente com risco de 
vida, relacionados à compressão das vias aéreas e grandes 
estruturas vasculares. A maioria das lesões requerem res-
secção cirúrgica. O manejo anestésico é desafiador, pois 
o risco de colapso hemodinâmico e respiratório é alto. O 
objetivo deste relato é descrever o manejo perianestésico 
de ressecção de massa mediastinal anterior gigante num 
paciente adulto. Relato de caso: Paciente masculino, 47 
anos, IMC 24,6, evoluiu em 30 dias de assintomático e sem 
comorbidades para quadro de dispneia grave e tosse seca. 
Foi diagnosticado com uma massa mediastinal anterior vo-
lumosa e expansiva, comprimindo também o mediastino 
médio, a traqueia e brônquios principais. Indicada a ressec-
ção cirúrgica imediata. Diante da complexidade do caso, 
aventamos a possibilidade de disponibilização de ECMO 
ou CEC na sala, mas não foi possível. Paciente e familiares 
esclarecidos dos riscos e assinado o termo de consenti-
mento. Na SO, foi mantido sentado, monitorado, venóclise 
no MSE (14G) e veia safena direita (14G), PAM (artéria ra-
dial). Foi sedado (midazolam + fentanil), feitos os bloqueios 
da inervação das vias aéreas e, por meio de broncofibros-
copia, o paciente foi intubado, sem intercorrências. Com 
a equipe cirúrgica a postos, o paciente foi colocado em 
DLE sendo bem tolerado. Foi, então, colocado em DDH, 
a anestesia induzida com propofol, fentanil e cisatracúrio 
e colocado em ventilação mecânica. Apresentou hipoxe-
mia leve (SpO2 em torno de 87%) e hipotensão (corrigida 
com boluses de noradrenalina). Durante a cirurgia, evoluiu 
com enorme sangramento e colapso hemodinâmico, sen-
do resgatado diversas vezes com descompressão manual 
da massa, massagem cardíaca interna (quando foi o caso), 
adrenalina e volume. Após 2 h, a massa (1520 g) foi retirada. 
Recebeu 4 L de cristaloides, 1,5 L de hidroxietilamido, 6 
concentrados de hemácias e 6 unidades de plasma fres-
co. Foi encaminhado à UTI intubado, com noradrenalina a 
0,3 mcg/kg/min. Recebeu alta hospitalar no 23o dia, sem 
sequelas. Discussão: Acessos venosos devem ser calibro-
sos e bem selecionados. Utilizamos a veia safena porque 
o tumor comprometia a drenagem da veia cava superior. A 
intubação é um desafio à parte. Optamos por realizá-la na 
posição sentada, pois o paciente não tolerou nenhuma ou-
tra posição. Durante o procedimento, o comprometimento 
hemostático, respiratório e hemodinâmico foi intenso, re-
querendo reanimação agressiva. Neste caso, não foi possí-
vel dispender mais tempo em busca de ECMO, pois não te-
mos esse recurso na instituição e os sintomas do paciente 
agravaram-se agudamente. O manejo anestésico-cirúrgico 
de massas mediastinais gigantes é um enorme desafio para 
as equipes, pois o colapso respiratório e circulatório pode 
ser causa de catástrofes perianestésicas.
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Anestesia para revascularização miocár-
dica em paciente dialítico: relato de caso

Victória Piccoli Pletsch*, Jessica Della Giustina Engel, 
Henrique Gioppo Calegari, Kewin Koch 

Instituição: Hospital Nossa Senhora da Conceição
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A doença renal caracteriza-se por uma anor-
malidade na estrutura e/ou função renal com implicações 
na vida do indivíduo. Compreender os mecanismos que 
envolvem as alterações renais é essencial para o plane-
jamento anestésico a fim de amenizar possíveis riscos 
durante a anestesia. O objetivo deste estudo é relatar a 
conduta anestésica em uma cirúrgica cardíaca em um 
paciente renal crônico dialítico. Relato de caso: SCP, 
masculino, 59 anos, aposentado, ASA IV devido a infarto 
agudo do miocárdico com supra ST, portador de doen-
ça renal crônica dialítica, além de hipertensão e diabetes 
insipidus. Ecocardiograma transtorácico sem alterações 
importantes, com fração de ejeção do ventrículo esquer-
do normal (68%), já o cateterismo evidenciou lesão triar-
terial, indicando assim o tratamento cirúrgico. Paciente 
submetido a revascularização do miocárdio sem circu-
lação extracorpórea, com 3 enxertos (ATIE-DA; PS-MG; 
PS-DP). Optou-se por anestesia geral combinada com 
bloqueio eretor da espinha bilateral guiado por USG com 
agulha A100 mm, injetada ropicavacaína 0,5% 40 ml e 
indução venosa realizada com propofol 1ml/kg, remifen-
tanil 0,5 mcg/kg/min e cisatracúrio 0,1 mg/kg e para ma-
nutenção foi mantido remifentanil entre 0,1–0,3 mcg/kg/
min e sevoflurano. Utilizaram-se como adjuvantes 2 g de 
sulfato de magnésio, dipirona 2 g, ondansetrona 8 mg, 
dexcetamina 25 mg. No transoperatório, para o controle 
hemodinâmico, utilizou-se noradrenalina e nitroglicerina 
em diluição concentrada. Ao total, infundiu-se 1000 ml de 
cristaloides, sem necessidade de transfusão sanguínea, 
sangramento 375 ml, anúrico. Ao final do procedimento, 
paciente permaneceu estável, sem alterações laborato-
riais significativas, optando, assim, realizar extubação em 
sala e encaminhar o paciente a UTI para cuidados pós-
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-cirúrgicos. Em 4 dias paciente recebeu alta de UTI para 
enfermaria e após mais 5 dias alta hospitalar. Discussão: 
É sabido que a doença cardiovascular é responsável por 
aproximadamente 1/3 da mortalidade dos pacientes em 
hemodiálise. Esse subgrupo sempre apresentou desafios 
para as equipes anestésicas, a tática de um controle ri-
goroso na reposição volêmica, além de administração de 
drogas nefroprotetoras mostrou-se eficiente e não houve 
necessidade de hemodiálise fora do período previamente 
estabelecido. A evolução pós-operatória foi satisfatória 
e similar ao tempo de internação dos pacientes conven-
cionais. Sendo assim, mesmo lidando com um grupo de 
maior risco, ao se optar por uma anestesia nefroprotetora 
é possível obter resultados semelhantes aos de pacien-
tes não renais crônicos dialíticos.
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do Miocárdio em Pacientes Dialíticos. Arq Bras Cardiol. 
2014;102(2):128-33

Anestesia para tamponamento cardíaco 
após uso de trombolítico: relato de caso

Fellipe Kaizer Galo Perusso*, Tales de Sousa Coutinho 
Ferreira Pires, Yan Silva Barreto, Marcelo Grisólia Gon-
çalo, Helen Costa Pereira, João Augusto Lopes Amorim 

Instituição: Hospital Federal da Lagoa
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: As limitações impostas pelo tampona-
mento cardíaco são um desafio ao anestesiologista, 
que deve optar pelo uso de fármacos que mantenham 
a vasoconstrição periférica, sejam inotrópicos ou cro-
notrópicos positivos e possuam propriedades antiar-
rítmicas. Deve-se visar o melhor desempenho cardio-
vascular, com a menor interferência nos mecanismos 
compensatórios. Relato de caso: RFO, masculino, 
65 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus II. Há 6 dias do caso, foi implantado 
marca-passo devido a bloqueio atrioventricular total. 
No dia do caso, RFO evoluiu com dor torácica típica e 
após as propedêuticas iniciais foi diagnosticado com 
infarto agudo do miocárdio e procedido à trombólise 
com alteplase. Permanecendo a instabilidade clínica, 

detectou-se derrame pericárdico visto ao ultrassom 
e foi encaminhado ao centro cirúrgico (CC) em cará-
ter emergencial. No CC, após a monitorização inicial 
(FC 110 bpm, PA 125x70 mmHg e SpO2 97%), foi 
realizada venóclise com cateter periférico 16G e mo-
nitorização invasiva da pressão arterial. Foi realiza-
do midazolam 2 mg IV, fentanil 50 mcg IV e bloqueio 
do campo de incisão com lidocaína a 2% 15mL pela 
equipe cirúrgica. O procedimento durou 90 min e fo-
ram drenados 520 ml de sangue. No intraoperatório 
após a drenagem, houve incremento da PA atingin-
do valor máximo de 185x105 mmHg e queda na FC 
até 90 bpm. Após a estabilização clínica, o mesmo 
foi transferido para a unidade de terapia intensiva 
e teve alta após 6 dias, sem outras intercorrências. 
Discussão: A diminuição do volume diastólico final é 
acompanhada de aumento na pressão diastólica final 
dos ventrículos; com isso, o enchimento ventricular 
é reduzido, com decréscimo no volume sistólico, fra-
ção de ejeção e débito cardíaco (DC). Os mecanismos 
compensatórios levam a vasoconstrição e taquicardia 
na tentativa de restaurar o retorno venoso, o DC e a 
PA. A evolução do processo propicia a instalação de 
isquemia e falência miocárdica, com posterior colap-
so cardiovascular. Em pacientes hemodinamicamente 
instáveis, a drenagem pericárdica pode ser realiza-
da com anestesia local e uso de agentes sedativos e 
analgésicos, como cetamina, midazolam ou fentanil. 
Após melhora hemodinâmica, a anestesia geral pode 
ser induzida, com a escolha de agentes que depri-
mam minimamente a função cardíaca e causem pou-
ca vasodilatação sistêmica e hipotensão, como ceta-
mina e etomidato. Houve maior necessidade de uso 
de vasopressores em pacientes que receberam anes-
tesia geral quando comparados à anestesia local. Na 
ventilação mecânica, deve-se evitar grandes volumes 
correntes e altos picos de pressão para minimizar o 
impacto na hemodinâmica. Após alívio do tampona-
mento, catecolaminas endógenas e exógenas podem 
causar aumentos súbitos na PA e FC, e tal fenômeno 
deve ser previsto e tratado. Uma complicação inco-
mum após drenagem é o edema pulmonar, que pode 
ocorrer após a pericardiocentese de grande volume; 
sendo assim, é recomendado descompressão lenta.
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Anestesia para traqueoplastia por via 
mediastinal em paciente com estenose 
laringotraqueal pós-intubação: relato de 
caso

Ana Thays Rabelo Mendonça*, Glayber Falcão Garcia Fi-
lho, Caio Matheus Fonseca de Brito, Gustavo Bragança e 
Silva, Vanessa Oliveira Silva, Isadora Jota Miranda 

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás
Fonte de financiamento: Público

Introdução: A estenose laringo-traqueal pós-intubação 
(PILS) é uma condição rara (incidência estimada: 4,9 ca-
sos por milhão por ano) na população geral. A PILS tor-
na-se sintomática quando a estenose inclui > 60 % da luz 
traqueal e geralmente o início dos sintomas ocorre entre 
28 dias a 6 meses após extubação. A causa mais comum 
é iatrogênica: intubações prolongadas, tubos grandes e 
hiperinsuflacão do balonete. Acredita-se que pacientes 
com COVID-19 tenham maior risco de desenvolver PILS 
devido ao estado hiperinflamatório, que causa fibrose, 
por serem submetidos a IOT (intubação orotraqueal) pro-
longada e apresentarem comorbidades como hiperten-
são e diabetes. Relato de caso: MJSO, 39 anos, mascu-
lino, obeso (grau II), teve COVID-19 com quadro grave 
em junho de 2021, quando permaneceu internado por 40 
dias e intubado por tempo prolongado. O procedimen-
to proposto foi uma traqueoplastia por via mediastinal 
devido a estenose de traqueia (sequela do tempo pro-
longado de IOT). Paciente já havia realizado dilatações 
prévias. Avaliação da via aérea: Mallampati III, abertura 
satisfatória da cavidade oral (>3 cm), dentes presentes, 
mobilidade cervical preservada, distância esternomento 
e tireomento reduzidas. Após monitorização, optou-se 
por IOT com auxílio do broncofibroscópio (apoio da equi-
pe de cirurgia torácica). Feita indução com sufentanil 40 
mcg + dexmedetomidina 100 mcg + propofol 150 mg + 
cisatracúrio 8 mg, seguida de anestesia periglótica com 
solução de lidocaína 1% e ropivacaína 0,5% 8 ml pelo 
fibroscópio. IOT com broncofibroscópio e passagem de 
TOT (tubo orotraqueal) 7,5 com cuff e aramado, sem in-
tercorrências. Após, feito bloqueio paraesternal guiado 
por USG, bilateral e com injeção de 30 ml de solução 
com ropivacaína 0,3%. Prosseguimos com cuidados 
anestésicos durante procedimento. Ao final, paciente foi 
extubado e despertou sem queixas álgicas associadas 
à esternotomia e sem desconforto respiratório nem di-
ficuldade de manter saturação de oxigênio normal. Dis-

cussão: O manejo da via aérea de pacientes portadores 
de PILS permanece um desafio, devido a possibilidade 
de resistência à introdução do TOT na indução anestési-
ca. A realização da intubação com auxílio de ferramentas 
modernas, como a broncofibroscopia, parece ser uma 
alternativa eficaz e segura, especialmente quando o pa-
ciente apresenta outros preditores de via aérea difícil. A 
broncofibroscopia, por sua vez, apresenta seus próprios 
desafios: que o serviço disponha do aparelho em ques-
tão e que haja a presença de profissional capacitado. O 
anestesiologista deve buscar familiaridade com o uso 
de equipamentos que auxiliam a prática anestésica, de 
modo a aumentar seu arsenal técnico e proporcionar 
maior segurança ao paciente. O estímulo álgico provoca-
do pela esternotomia é intenso e a realização do bloqueio 
paraesternal bilateral mostrou-se eficaz na prevenção da 
dor aguda no pós-operatório, no caso relatado.
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Anestesia para tratamento endovascular 
de aneurisma de aorta toracoabdominal 
em paciente com púrpura trombocitopê-
nica idiopática. Relato de caso

José Guilherme Peixoto Braga de Azevedo*, Jairo Pom-
bo do Amaral Neto, Andrea Jorge e Silva, Marco Antonio 
Cardoso de Resende, Luís Antonio dos Santos Diego, 
Alexandra Rezende Assad 

Instituição: CET Prof. Sílvio Ramos Lins – UFF Hospital 
Universitário Antonio Pedro
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: O tratamento endovascular de aneurisma de 
aorta é técnica menos invasiva, com menor morbimorta-
lidade perioperatória, mas não é isenta de complicações, 
sendo uma das mais devastadoras a paraplegia por is-
quemia medular. A monitorização da pressão do líquor 
e sua drenagem podem ser necessárias. Relatamos o 
caso de paciente com púrpura trombocitopênica idiopá-
tica (PTI) e aneurisma de aorta toracoabdominal. Relato 
de caso: Paciente masculino, 70 anos, com PTI, HAS, 
diabetes, fibrilação atrial paroxística, DPOC, obesidade 
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(IMC 35), apneia obstrutiva do sono. Em uso de atenolol, 
anlodipino, losartana, clonidina, hidroclorotiazida e hidra-
lazina. Capacidade funcional de 2–4 METs. Internou por 
dor torácica atípica com úlcera de aorta torácica de 6 
cm com degeneração aneurismática à TC de tórax. Hol-
ter com ritmo sinusal e paroxismos de fibrilação e flutter 
atrial. ECO transtorácico com insuficiência mitral leve e 
FE de 70%. Após 2 ciclos de imunoglobulina, a plaqueto-
metria foi de 34 para 133 mil/mm3 e houve liberação para 
cirurgia. Monitorizado com ECG, SpO2, PAI em artéria 
radial. Aplicação de drenagem lombar em sistema fe-
chado para monitorar pressão liquórica. Punção de veia 
jugular interna direita com US. Indução anestésica com 
fentanil, propofol, lidocaína, rocurônio e manutenção 
com sevoflurano. Permaneceu estável no intraoperatório. 
Foi extubado sem déficit motor ao despertar e encami-
nhado para UCO. A diurese foi de 600 ml e o paciente 
manteve normotermia. Feita expansão volêmica (3100 
ml de cristaloide), sem transfusão sanguínea. O paciente 
apresentou agitação e acidose respiratória tratada com 
CPAP. Evoluiu com IAM sem supra ST, com elevação en-
zimática, sem dor precordial. A drenagem lombar foi in-
terrompida em 24 h. O paciente permaneceu estável com 
força motora nos 4 membros (grau 5), e teve alta após 7 
dias. Discussão: A anestesia torna-se mais desafiadora 
em pacientes com PTI pelo maior risco de sangramen-
to. A isquemia medular após cirurgia é multifatorial. Está 
associada à diminuição da pressão de perfusão medular, 
injúria de reperfusão, hipóxia, exclusão de circulação co-
lateral, interrupção do fluxo sanguíneo nas artérias seg-
mentares intercostais e lombares pela endoprótese ou 
embolia. Evidências corroboram o uso da drenagem de 
líquor como estratégia protetora da medula em cirurgia 
anterior na aorta, cobertura > 200 mm pela prótese (T8-
-L1) e comprometimento da circulação colateral.
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Anestesia para tromboendarterectomia 
pulmonar: relato de caso

Luana Portela Mendes Carneiro*, Jaime Emanuel Ma-
cêdo Amorim, José Márcio Brugni Cruz de Mattos, Da-
niela Nunes Oliveira 
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A endarterectomia pulmonar (EP) é um pro-
cedimento cirúrgico com potencial curativo para tra-
tamento de hipertensão pulmonar crônica de origem 
tromboembólica (HPTEC). HPTEC é resultante da obs-
trução da artéria pulmonar por material tromboembólico 
fibrótico, geralmente provocada por embolia pulmonar 
recorrente ou incompleta. A EP envolve a remoção de 
tecido fibroso das artérias pulmonares durante a para-
da circulatória total sob hipotermia profunda (PCHP). Os 
objetivos cirúrgicos são melhorar o comprometimento 
da função do ventrículo direito causado pela alta resis-
tência vascular pulmonar, otimizar ventilação e perfusão 
pulmonar e tratar a dispneia. O desafio é encontrar e se-
guir o plano de clivagem correto no tempo permitido du-
rante breves períodos de parada circulatória. Relato de 
caso: EBC, sexo masculino, 59 anos, 80 kg, obeso, por-
tador de doença renal não dialítica, insuficiência veno-
sa periférica, histórico prévio de trombose de membros 
inferiores com hipertensão pulmonar tromboembólica 
crônica. Sem diagnóstico de coagulopatias. Submetido 
a tromboendarterectomia pulmonar sob anestesia geral 
venosa total, monitorizado com pressão arterial invasi-
va, cateter venoso central, cateter de Swan-Ganz, eco-
cardiografia transesofágica, índice PSI. Necessidade de 
bypass cardiopulmonar (BCP) total por 255 min, com 2 
períodos de PCHP, com duração de 20 min e 10 min, 
para a manutenção de campo cirúrgico exsanguinado. 
Tempo anestésico cirúrgico de 10h31min, realizada au-
totransfusão de concentrado de hemácias (800 ml) ao 
fim do procedimento, com redução de PSAP de 37 para 
23 mmHg, determinado pelo cateter de artéria pulmonar. 
Encaminhado à UTI no pós-operatório em ventilação es-
pontânea, em uso de dopamina e de nitroprussiato de 
sódio em infusão contínua. Alta para enfermaria após 5 
dias, sem intercorrências na evolução. Discussão: A indi-
cação cirúrgica, avaliação de operabilidade e otimização 
do paciente deve ser guiada por equipe multidisciplinar, 
incluindo o anestesiologista. A HPTEC concomitante a 
insuficiência ventricular direita pode causar instabilidade 
hemodinâmica durante a indução anestésica e o período 
em BCP, e as comorbidades associadas podem afetar 
as ações e o metabolismo das drogas anestésicas. O 
manejo inclui: hemodiluição normovolêmica aguda e uso 
de corticosteroides em altas doses como estabilizadores 
de membrana do sistema nervoso central durante res-
friamento profundo e isoeletricidade cerebral. Durante o 
período pós-BCP, o anestesiologista deve estar prepa-
rado para tratar hipertensão pulmonar residual, edema 
pulmonar, sangramento pulmonar, insuficiência ventri-
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cular direita e sequelas metabólicas e cardiovasculares 
de parada circulatória hipotérmica. Ao final da cirurgia, 
objetiva-se: balanço hídrico restritivo, índice cardíaco 
otimizado em seu limite inferior e vasculatura pulmonar 
preservada, com propósito de reduzir as duas principais 
complicações: edema de reperfusão e sangramento em 
via aérea.
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Anestesia para tumor intracardíaco raro: 
rabdomioma. Relato de caso

Ellen Alves da Costa Elizei*, Gustavo Falcão S Pereira, 
Viviane França Martins, Bruna Santos Pacheco, Edson 
Tomio Koike, Pedro Cândido Ismael 
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Introdução: Rabdomioma é o tumor cardíaco mais co-
mum na vida fetal e infância. Relato de caso: RN de 
11 dias, feminino, a termo, parto cesariana sem inter-
corrências, peso 3740 g e Apgar 9/10. Mãe hígida, 37 
anos. Após o nascimento foi observado sopro sistólico, 
iniciou-se propedêutica para esclarecimento diagnósti-
co. No dia seguinte, foi realizado ecocardiograma que 
evidenciou PCA 3x3,5 mm com fluxo no sentido aorta-
-artéria pulmonar; presença de massa hiperecogênica 
circular com limites bem definidos, medindo 8x9mm, 
aderida à porção ântero-posterior da via de saída do 
ventrículo esquerdo, distando aproximadamente 1 mm 
da valva aórtica, tomando 90% do diâmetro da via de 
saída do ventrículo esquerdo (VSVE mede 10 mm/ mas-
sa mede 9 mm) – rabdomioma? Fibroma? – sinais de 
obstrução leve a moderada ao fluxo local. Uma semana 
após o nascimento, foi realizada ressonância nuclear 
magnética do coração, que evidenciou: câmaras car-
díacas de dimensões normais; desempenho sistólico 
dos ventrículos preservado; ausência de fibrose de mio-
cárdio; presença de massa junto à via de saída do VE 
medindo 0,8x0,7 cm, com características sugestivas 
de rabdomioma cardíaco. Faz-se necessário diagnós-
tico diferencial com mixoma (hipótese menos provável). 
RN deu entrada no centro cirúrgico acordada, ativa, 

estável sem DVA e eupneica em ar ambiente. Acesso 
venoso em veia jugular externa esquerda prévio. Rea-
lizada indução com sevoflurano, midazolam, fentanil e 
rocurônio. Realizada IOT com sonda no 3 sem cuff, sob 
laringoscopia direta atraumática, em primeira tentativa, 
sem intercorrências. Checagem do tubo com ausculta 
e capnografia, paciente bem acoplada à ventilação me-
cânica. Manutenção com sevoflurano. Puncionada veia 
femoral direita e artéria femoral esquerda, sem inter-
corrências. Procedimentos anestésico e cirúrgico sem 
intercorrências. Tempo de CEC de 110 min e de anóxia 
de 80 min. Após o término, paciente encaminhada à UTI 
neonatal IOT, estável, sem DVA. Discussão: Rabdomio-
mas são o tipo mais comum dos tumores cardíacos fe-
tal e da infância. A localização mais comum é o mio-
cárdio ventricular. É um tumor benigno, mas pode estar 
associado à esclerose tuberosa em até 80% dos casos, 
alterando assim seu prognóstico. Revisão sistemática 
buscou evidências atuais sobre o manejo cirúrgico de 
tumores cardíacos primários em crianças e adolescen-
tes. Vinte oito estudos foram considerados elegíveis, 
relatando 745 pacientes pediátricos. O rabidomioma foi 
o tipo histológico mais prevalente e a ecografia foi a fer-
ramenta diagnóstica mais comum. A taxa de mortalida-
de acumulada em 30 dias foi de 6,7%. Rabidomiomas 
e teratomas tiveram a maior mortalidade em 30 dias 
(Tzani et al, 2017). Conclusão: Os autores descrevem 
a anestesia para a retirada de um tumor intracardíaco 
raro, rabdomioma em um RN de apenas 11 dias de vida, 
e cuja suspeita deu-se por um sopro ao exame físico e 
confirmado por ecocardiograma e ressonância nuclear 
magnética do coração.
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Anestesia venosa total para ablação por 
cateter em paciente portadora de síndro-
me de Wolff-Parkinson-White na 16a se-
mana de gestação: relato de caso

Ronan Reginatto*, Stenio Gabriel Moreno Penedo, Ale-
xandre Stellati Garcia, Sandra Sugisawa Miyazaki, Marisa 
Pizzichini, Andrey Bernardo Lopes Grego 
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Introdução: A anestesia em gestantes é um grande desa-
fio ao anestesiologista devido aos riscos iminentes para 
a mãe e para o feto. Esse desafio é ainda maior quando 
somado aos riscos anestésicos de pacientes cardiopa-
tas. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma pa-
ciente gestante com síndrome de Wolff-Parkinson-White 
(SWPW) submetida a ablação por cateter sob anestesia 
venosa total com propofol, succinilcolina, remifentanil e 
cisatracúrio. Relato de caso: Paciente jovem de 29 anos, 
75 kg, 1,60 m, gestante de 16 semanas, apresentou mor-
te súbita revertida em sala de emergência, sendo enca-
minhada para hospital de referência em cardiologia para 
realização de ablação por cateter após diagnóstico de 
SWPW. No momento do procedimento, apresentava-se 
estável hemodinamicamente, porém não se encontrava 
em jejum adequado para indução anestésica. Foi puncio-
nado acesso venoso periférico com Abocath 18G em mem-
bro superior direito, administrado clindamicina 900 mg.  
Paciente recebeu pré-oxigenação com O2 a 100% du-
rante 3 min e a indução foi realizada com propofol  
2 mg.kg-1 e succinilcolina 1 mg.kg-1 em bolus, e pro-
cedeu-se intubação orotraqueal com tubo 7 mm com 
balonete. Manutenção do plano anestésico foi reali-
zada com propofol 100 mcg.kg-1.min-1 e remifentanil  
0,1 mcg.kg-1.min-1 em bomba de infusão; como blo-
queador neuromuscular foi utilizado cisatracúrio de horá-
rio. Após indução, foi puncionado acesso venoso central 
em veia jugular interna direita sem intercorrências. Além 
disso, para segurança do feto, coletes de chumbo foram 
posicionados no abdome da paciente a fim de minimizar 
a exposição à radiação utilizada durante o procedimen-
to. Não houve intercorrências durante procedimento, que 
teve duração total de 175 min. Ao final, a paciente foi 
encaminhada para UTI em IOT para prevenção de bron-
coaspiração, mantendo-se hemodinamicamente estável 
e sem necessidade de drogas vasoativas. Evoluiu com 
extubação no dia seguinte ao procedimento, sem défi-
cits, com feto viável e presença de batimentos cardía-
cos fetais ao ultrassom. Discussão: Além do cuidado na 
escolha das drogas quanto aos potenciais efeitos inde-
sejados ao feto, foi necessário considerar que pacientes 
com SWPW apresentam risco permanente de taquicar-
dia paroxística supraventricular e fibrilação atrial durante 
período perioperatório. Além disso, a gestante é sempre 
considerada de estômago cheio devido às alterações fi-
siológicas da gestação, sendo este fator agravado pelo 
jejum inadequado da paciente relatada, aumentando os 
riscos de broncoaspiração. Em ablações por cateter, há 
a preocupação quanto ao uso de drogas que não alte-

rem os padrões elétricos das vias cardíacas a fim de que 
não haja interferência na localização e avaliação da re-
gião onde será realizada a ablação. A anestesia venosa 
total realizada neste caso com propofol, succinilcolina, 
remifentanil e cisatracúrio proporcionou estabilidade he-
modinâmica à mãe e ao feto, e não apresentou efeitos 
indesejados durante e após o procedimento.
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Aplicabilidade da dexmedetomidina em 
paciente com disfunção biventricular 
grave submetido a cirurgia cardíaca: 
um relato de caso
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nandes de Araújo, Rafael Mendonça Grilo 
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Introdução: A dexmedetomidina é um agonista α-2 
seletivo que promove analgesia, ansiólise, inibição 
do fluxo simpático central e redução da liberação 
sistêmica de norepinefrina. Estudos atuais suge-
rem que esta possa ser útil no tratamento dos efei-
tos cardiovasculares negativos da cirurgia cardíaca 
proporcionando maior estabilidade hemodinâmica 
e oferta miocárdica de O2 e um efeito protetor em 
órgãos alvo. No entanto, seu uso foi limitado devido 
a efeitos colaterais comuns – hipotensão e bradicar-
dia – que eram relacionados a desfechos negativos, 
além do custo econômico. Relato de caso: Paciente 
do sexo masculino, 53 anos, ASA III por HAS, DM, 
dislipidemia, tabagismo, IC descompensada perfil B, 
disfunção biventricular grave e coronariopatia padrão 
triarterial. Ao ECOTE prévio, aumento de átrio esquer-
do (AE 54 ml/m2), hipocontratilidade miocárdica di-
fusa, FEVE 26% e FAC 26%, disfunção diastólica de 
VE grau III e PSAP 40 mmHg. Pelo cateterismo, evi-
denciadas obstruções de CD 90% TP e TD, oclusão 
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em óstio e ramo de DP com circulação colateral grau 
III, obstrução DA 90% TP, óstio de DG1 80% e lesão 
suboclusiva em CX. Em regime hospitalar devido a 
IAMSST, foi submetido a revascularização miocárdica 
com CEC sob anestesia geral balanceada e bloqueio 
regional. À admissão, encontrava-se hemodinamica-
mente estável, PAM 101 mmHg, FC 72 bpm, SatO2 
98%, e sem alterações ao exame físico. Realizado 
ESP block bilateral com bupivacaína 0,125% 50 mg 
nível de T5 guiado por USG, indução com sevoflu-
rano guiada por BIS, sufentanil 50 mcg e pancurô-
nio 8 mg. Além disso, infusão de dexmedetomidina 
0,5 mcg/kg em 5 min e manutenção 0,5 mcg/kg/h. A 
cirurgia durou 5 h e foram realizadas 5 pontes mio-
cárdicas (MIE-DA, Ao-MG, Ao-VP-DP-CD), mantendo 
estabilidade durante todo procedimento. O desmame 
de CEC ocorreu guiado por ECOTE, com dobutamina 
7 mcg/kg/min e, a partir do cálculo da RVP, inicia-
do nipride 0,3 mcg/kg/min. Encaminhado à UTI sob 
IOT e sedação, com dobutamina 7 mcg/kg/min e ni-
pride 0,5 mcg/kg/min. Foi extubado no dia seguin-
te, com evolução favorável durante toda internação 
e alta hospitalar em 17 dias. Discussão: Desde o seu 
surgimento, existiram diversas especulações sobre o 
uso do precedex e sua capacidade de gerar instabili-
dade hemodinâmica e síndrome vasoplégica. No en-
tanto, estudos atuais incluindo grandes metanálises 
demonstram um perfil seguro e eficaz quando usa-
da em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca sem 
efeitos pró-taquiarrítmicos ou inotrópicos negativos, 
assim como também não há evidências de alterações 
das disfunções ventriculares. Yang Liu et al reuniu 13 
ensaios e 1684 pacientes e, em comparação com o 
grupo controle, a dexmedetomidina reduziu significa-
tivamente a incidência de FA e TV pós-operatórias. 
Segundo outra revisão, de Wang et al, com 91 artigos 
e 1730 pacientes, sugerem-se efeitos benéficos do 
uso de precedex na pressão arterial, pressão média 
da artéria pulmonar, redução da permanência em UTI 
e de delirium pós-operatório.
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Avaliação da morbimortalidade impos-
ta pela anemia no contexto da cirurgia 
cardíaca com circulação extracorpórea: 
coorte retrospectiva

Marianna Ifarraguirre Mello¹*, Vicente Faraon Fonseca¹, 
Patrício Alves de Souza²

¹IC-FUC, ²Univ. Feevale

Instituição: Instituto de Cardiologia – Fundação Universi-
tária de Cardiologia (IC-FUC)
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: As doenças cardiovasculares são as princi-
pais causas de morte no mundo segundo a Organização 
Mundial de Saúde. Para muitos pacientes com cardiopa-
tia isquêmica e/ou alterações valvares, a cirurgia cardíaca 
com circulação extracorpórea é um dos tratamentos mais 
eficazes. As complicações do tratamento cirúrgico vão 
desde sangramento com necessidade de transfusão san-
guínea até lesão renal e eventos cerebrovasculares. Al-
guns fatores pré-operatórios – como a anemia – interferem 
na morbimortalidade dos pacientes submetidos a esse 
tipo de cirurgia, porém ainda são incertas as medidas de 
prevenção capazes de impactar positivamente na mor-
talidade. O objetivo deste estudo foi avaliar a incidência 
de anemia em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca e 
sua relação com os desfechos. Métodos: Estudo analíti-
co de coorte retrospectivo por meio da análise de fichas 
de anestesia e prontuários de pacientes entre 18–90 anos 
submetidos a cirurgia cardíaca eletiva com circulação 
extracorpórea. Resultados: Foram analisados os dados 
de 436 pacientes, 288 (66,1%) do sexo masculino e 148 
(33,9%) do sexo feminino. A prevalência de anemia nessa 
população foi de 25,5% (111 pacientes). Revasculariza-
ção do miocárdio e cirurgia valvar foram as principais, com 
30% cada uma. Observou-se maior incidência de anemia 
nos indivíduos mais velhos (p < 0,001), com maior IMC  
(p 0,014) e portadores de diabetes mellitus (p 0,002). A 
anemia pré-operatória se mostrou determinante nos 
maiores índices de transfusão de hemoderivados e no 
maior tempo de internação em unidade de terapia inten-
siva (p 0,023). Conclusão: apesar de não impactar sig-
nificativamente na mortalidade da amostra, encontrou-se 
associação entre anemia pré-operatória e os seguintes 
desfechos: maiores índices de transfusão sanguínea 
e maior tempo de internação na unidade de terapia in-
tensiva. Estratégias para diminuir a morbimortalidade de 
cirurgias com potencial de sangramento estão em pauta 
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com o método PBM – patient blood management –, 
porém mais estudos no contexto da cirurgia cardíaca 
são necessários a fim de estabelecer o benefício do 
diagnóstico e do tratamento pré-operatório da anemia 
nessa população.
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Introdução: A transfusão de hemocomponentes visa man-
ter adequada a oferta de oxigênio e otimizar a hemosta-
sia, minimizando a perda de sangue, mas precisa ser in-
dicada com critério e cautela pelo risco de complicações 
pós-operatórias. Objetivou-se avaliar: o perfil transfusional 
de hemocomponentes no intra e pós-operatório imediato 
dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca com circu-
lação extracorpórea (CEC) e sua relação com desfechos; 
a incidência de anemia no POI; a presença de anemia no 
pré-operatório; a presença de comorbidades como HAS, 
DM e obesidade; e o tempo médio de CEC. Métodos: Es-
tudo analítico e observacional do tipo coorte retrospectiva. 
Foram analisadas fichas de anestesia e prontuários de pa-
cientes submetidos a cirurgia cardíaca eletiva com CEC no 
IC-FUC de Porto Alegre nos meses de junho a dezembro de 
2019, excluídos os pacientes com idade inferior a 18 anos, 
insuficiência renal prévia, IAM menor de 6 meses, doença 
cerebrovascular prévia e cirurgias de emergência. Foram 
coletados dados do intra e pós-operatórios até a alta da 
UTI. Resultados: Avaliou-se dados de 436 pacientes, con-

siderados pacientes com transfusão aqueles que recebe-
ram algum hemocomponente no transoperatório e/ou na 
UTI pós-operatória. Destes, 34,4% (n = 150) necessitaram 
de hemotransfusão; dentre eles, 56% (n = 84) receberam 
algum hemocomponente somente no transoperatório, 
20% (n = 30) apenas na UTI e 24% (n = 36) em ambos. 
Os transfundidos apresentaram uma média de idade sig-
nificativamente maior (67,6±10,4 vs. 63,0±12,4) que os não 
transfundidos. Quanto ao sexo, 56% (n = 84) eram homens 
e 44% (n = 66) mulheres. O diagnóstico de DM e/ou HAS, 
uso de antiplaquetário e/ou anticoagulante não apresentou 
diferença significativa quanto a transfusão. Em relação à 
presença de anemia pré-operatória, observa-se maior inci-
dência de transfusão nos pacientes com anemia pré-ope-
ratória; dos 111 pacientes com esse diagnóstico, mais da 
metade (52% vs. 11,5%) necessitou de transfusão no intra 
e/ou pós-operatório (p < 0,001). O tempo de CEC foi maior 
no grupo dos pacientes que necessitou de hemotransfusão 
(98,3 vs. 82,0 min), com associação estatística significativa 
(p < 0,001). Não houve diferença (p = 0,079) entre o tipo de 
cirurgia e a necessidade de transfusão. Conclusão: Da aná-
lise dos resultados, conclui-se que a transfusão sanguínea 
está relacionada com o aumento do risco de complicações 
pós-operatórias como risco de infecção, desenvolvimento 
de FA e ocorrência de IAM. A hemotransfusão está relacio-
nada também a maior permanência na UTI e a maior risco 
de morbimortalidade. Assim, parece benéfico que critérios 
clínicos e laboratoriais adequados sejam adotados para a 
indicação de transfusão de hemoderivados, visando a mi-
nimizar o risco de complicações. Um protocolo institucional 
que siga diretrizes baseadas em evidências poderia direcio-
nar melhor tal conduta, sendo necessário conhecer o perfil 
do serviço para suas devidas adequações – objetivo princi-
pal deste estudo.
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Balanço mediastinal pós-pneumonectomia 
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-operatório imediato: um relato de caso
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Introdução: A pneumonectomia é um procedimento as-
sociado a altas taxas de morbimortalidade cujas altera-
ções fisiopatológicas, durante e após o procedimento, 
podem afetar o resultado do paciente. A estabilização do 
mediastino pós-pneumonectomia é um aspecto impor-
tante do manejo do paciente e uma característica úni-
ca do procedimento. O posicionamento inadequado do 
mediastino pode contribuir para um deslocamento con-
tralateral, resultando em complicações devastadoras, 
como arritmias, edema pulmonar ou morte súbita. Relato 
de caso: Paciente masculino, 44 anos, realiza pneumo-
nectomia total direita por sarcoma de alto grau de artéria 
pulmonar direita. Paciente previamente hígido, apresen-
tava apenas tosse como sintoma. Realizado bloqueio do 
plano eretor da espinha seguido de anestesia geral, com 
intubação seletiva à esquerda. Monitorização básica, 
pressão arterial invasiva e monitorização dinâmica com 
ecotransesofágico. A cirurgia durou 5 h com necessidade 
de entrada em circulação extracorpórea (CEC) sem anó-
xia e duração de 130 min. Na saída de CEC, apresentou 
instabilidade hemodinâmica com necessidade de drogas 
vasoativas: noradrenalina, vasopressina, milrinone, óxido 
nítrico, azul de metileno e bolus de 10 mcg de adrenali-
na. Ao longo do procedimento o paciente recebeu 5000 
ml de cristaloide, 1500 ml de concentrado de hemácias 
resgatado por cell saver e 2 concentrados de hemácias. 
Recebeu 5 g de fibrinogênio e 1 crioprecipitado. O débito 
urinário final foi de 2000 ml. Coletados exames laborato-
riais após o fim do procedimento, que evidenciaram Hb 
10,4 g.dL-1, Ht 32,1%, glicemia 246 mg.dL-1, lactato 44 
mg.dL-1, pH 7,18, pCO2 60 mmHg, HCO3 21 mmol.L-1, 
BE -7,1, PaO2 60 mmHg, SatO2 99% e eletrólitos nor-
mais. Realizadas medidas de estabilização para posterior 
transporte para leito de terapia intensiva, intubado, em 
uso de noradrenalina, vasopressina e óxido nítrico. Pa-
ciente evolui com hipotensão grave após passagem para 
leito de transporte, seguido de PCR em AESP. Iniciadas 
medidas de reanimação cardiopulmonar, com retorno à 
circulação espontânea após 2 ciclos de RCP. Após alguns 
minutos, evolui com nova PCR em FV, com retorno à cir-
culação espontânea após desfibrilação com 200 J e um 
ciclo de RCP. Foi elaborada a hipótese de choque obstru-
tivo por desvio mediastinal pós-pneumonectomia total e 
dreno de tórax aberto. Observada melhora da instabilida-
de hemodinâmica com o fechamento do dreno torácico. 
Paciente apresentou boa evolução clínica e alta hospi-
talar após 10 dias do procedimento. Discussão: Após a 
pneumonectomia completa, o espaço pleural é reduzido 
pela expansão do pulmão remanescente e deslocamento 

do mediastino e diafragma em direção ao espaço criado. 
O desvio do mediastino em direção ao pulmão remanes-
cente após a pneumonectomia pode produzir obstrução 
sintomática das vias aéreas por compressão pulmonar, 
prejudicando o retorno venoso. É essencial o conheci-
mento dessas possíveis alterações e trabalho em equipe 
coordenado para evitar tais complicações.
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Bruna Stampini Vidigal Ferreira Duarte*, Maria Luiza Ba-
tista Gregianin, Daniéle Vidigal Duarte, Marconi Otavio 
Mariz da Silva, Roberto Cardoso Bessa Júnior, Débora 
Cristina Guerra Amaral Foscolo 

Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro – IPSEMG
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: As doenças mitocondriais (DMs) repre-
sentam um amplo grupo de enfermidades resultantes 
de mutações no DNA mitocondrial ou nuclear. A vas-
ta gama de alterações fisiológicas e a diversidade das 
manifestações clínicas implicam em considerações 
anestésicas particulares, sendo ideal possuir o diag-
nóstico da mitocondriopatia em questão. Dessa forma, 
a abordagem anestésica deve ser cuidadosamente 
planejada no perioperatório. Relato de caso: Paciente 
do sexo feminino, 60 anos, portadora de doença mi-
tocondrial sem elucidação de subtipo, HAS, doença 
hepatorrenal policística, colesteatoma com mastoidite 
crônica em OD, transtorno depressivo maior, intolerân-
cia a opioides e fibromialgia. Uso regular de: losartana, 
atenolol, furosemida, fluoxetina e lorazepam. Admiti-
da no hospital com quadro de taquicardia ventricular 
monomórfica sustentada hipotensiva de acordo com 
estudo eletrofisiológico recente, mesmo após ablação 
por cateter com radiofrequência. Indicado implante de 
CDI submuscular (grande dorsal) pela equipe assisten-
te devido ao risco de endocardite por quadros infec-
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ciosos de repetição (internada há 4 meses no hospital). 
Procedimento realizado em caráter eletivo, sob anes-
tesia venosa total (propofol e remifentanil TCI) e mul-
timodal (sulfato de magnésio + lidocaína + cetamina 
+ esmolol) associado a ESP block. Manteve estabili-
dade hemodinâmica e foi extubada em sala cirúrgica 
sem intercorrências. Evoluiu com dor de intensidade 
leve no pós-operatório imediato sem necessidade de 
opioides. Discussão: As manifestações das DMs de-
pendem do subgrupo específico, podendo envolver 
os aparelhos auditivo, oftalmológico, sistema nervoso 
central, endócrino e gastrointestinal. Em grande parte, 
são causadas por defeitos na cadeia respiratória e na 
metabolização de ácidos graxos, tendo potencial em 
apresentar sensibilização aumentada aos anestésicos 
em geral e dor crônica. A associação com anestésicos 
voláteis pode precipitar hipertermia maligna e o uso de 
propofol pode desencadear acidose lática relaciona-
da à síndrome da infusão do propofol. Bloqueadores 
neuromusculares despolarizantes podem causar hiper-
calemia exacerbada e crise miotônica. Há relatos de 
redução no limiar de cardiotoxicidade da bupivacaína 
nos bloqueios periféricos. Ausência de jejum exces-
sivo, prevenção de hipóxia, hipotermia, hipovolemia, 
hipoglicemia, náuseas e vômitos, bem como analgesia 
pós-operatória adequada, minimizam o estresse meta-
bólico exacerbado desenvolvido por esses pacientes. 
O uso de um bloqueio fascial associado à anestesia 
multimodal possibilitou um melhor controle de dor pós-
-operatória e mostrou-se seguro como uma estratégia 
a ser utilizada em pacientes com dor crônica e DMs.
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Introdução: O reparo transcateter de valva mitral com dis-
positivo Mitraclip® é um procedimento percutâneo indicado 
para pacientes com insuficiência mitral (IM) grave e que 
apresentam alto risco cirúrgico para cirurgia convencional 
de troca valvar. Relato de caso: Paciente DAD, masculino, 
de 79 anos, portador de múltiplas comorbidades (IC de 
causa isquêmica, DPOC, DAC, DM2). Foi submetido a re-
paro percutâneo de valva mitral. O procedimento foi reali-
zado sob anestesia geral e guiado por ETE tridimensional 
com monitorização da PIA e da PVC. A indução anesté-
sica foi feita com etomidato, fentanil e suxametônio. Após 
indução, iniciou-se infusão de fenilefrina a fim de manter 
PAM > 60 mmHg. Foram utilizados 2 clipes para reparo de 
valva mitral. Após colocação do segundo clipe, o pacien-
te apresentou instabilidade hemodinâmica transitória, com 
necessidade de aumento das doses de fenilefrina, início de 
infusão de dobutamina e reposicionamento do clipe. O pro-
cedimento transcorreu sem outras complicações; paciente 
foi extubado ao término do procedimento e encaminhado 
ao CTI hemodinamicamente estável. Discussão: O paciente 
em questão era portador de IC isquêmica com FEVE 43% 
e lM secundária à dilatação do VE (VE diástole 66 mm e 
sístole 55 mm), com risco de morte após cirurgia conven-
cional de troca de valva mitral estimado em 5% (STS score) 
e PSAP 39 mmg. A atuação do anestesiologista é funda-
mental para evitar ou reduzir o impacto de possíveis com-
plicações que podem ocorrer durante o procedimento, bem 
como atenuar repercussões relacionadas à redução súbita 
do fluxo do VE. É importante também evitar aumento súbito 
da resistência vascular sistêmica e minimizar a depressão 
miocárdica, pois podem resultar em aumento do fluxo re-
gurgitante. Outro ponto diz respeito à hipotensão grave que 
pode ocorrer após o fechamento do clipe. A administração 
isolada de fenilefrina nesse momento pode acarretar piora 
do refluxo mitral, devido aumento de pós-carga, dando a 
impressão errônea de estenose mitral devido ao posiciona-
mento do clipe. Também merecem atenção a possibilidade 
de ocorrência de insuficiência renal aguda e defeito iatrogê-
nico em septo atrial. A redução de pressão atrial após co-
locação do clipe pode reduzir as taxas de permanência de 
shunt interatrial. Otimização de fluidos, controle glicêmico, 
suspensão no pré-operatório de medicações nefrotóxicas 
e controle cuidadoso de pressão arterial podem reduzir os 
índices de lesão renal aguda.
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Introdução: Trauma cardíaco penetrante configura um 
desafio para as equipes de saúde por sua elevada mor-
talidade. O prognóstico é influenciado diretamente pela 
agilidade no diagnóstico de complicações e abordagem 
cirúrgica. Relato de caso: Paciente masculino, 33 anos, 
sem comorbidades, admitido pela emergência após trau-
ma penetrante por faca em região precordial. Possuía 
sinais clínicos de tamponamento cardíaco, sendo sub-
metido a pericardiocentese de alívio e encaminhado ao 
centro cirúrgico. Paciente admitido no setor sonolento, 
informando uso de bebida alcoólica e cocaína na noite 
anterior. Punção de cateter arterial invasivo e venoso pro-
fundo prévios a indução, realizada em sequência rápida 
com fentanil, etomidato, cetamina e rocurônio. Paciente 
evolui com hipotensão severa e bradicardia logo após a 
intubação orotraqueal, confirmados pela queda da cap-
nografia, manejado com atropina e noradrenalina. Ester-
notomia evidenciava grande quantidade de sangue em 
cavidade torácica e lesão perfurocortante em ventrículo 
esquerdo com sangramento ativo, lateral à artéria des-
cendente anterior. Ecocardiograma transesofágico in-
traoperatório descartou lesões valvares e disfunção seg-
mentar. A perda sanguínea total foi estimada em 2,5 L,  
compensada por cristaloides, hemocomponentes e áci-
do tranexâmico, com balanço hídrico final equilibrado. 
Ao término da cirurgia, o paciente se manteve estável 
hemodinamicamente, possibilitando extubação. Enca-
minhado ao CTI responsivo, sem amina vasoativa. Dis-
cussão: Trauma cardíaco penetrante apresenta elevada 
mortalidade. Pode se manifestar por tamponamento 
cardíaco ou choque associado a sinais de hemotórax. A 
maioria dos pacientes são homens, sendo esfaqueamen-
to a causa mais frequente. A cavidade mais atingida é o 
ventrículo direito, porém o ventrículo esquerdo apresenta 
maior mortalidade. Em caso de lesão vascular, a artéria 
descendente anterior é a mais acometida. A presença de 
tamponamento cardíaco contribui para pior prognósti-
co. O líquido no espaço pericárdico interfere na contra-
tilidade miocárdica, reduzindo o volume sistólico. Para 
manutenção do débito cardíaco, ocorre resposta fisioló-

gica aumento da frequência cardíaca e pré-carga, até o 
ventrículo direito alcançar o máximo de distensão. Com 
isso, o septo interventricular é deslocado para esquerda, 
comprometendo a função sistólica global. As aborda-
gens cirúrgicas podem ser por esternotomia, com melhor 
acesso às câmaras, grandes vasos e mediastino, ou por 
toracotomia anterolateral esquerda, facilitando reanima-
ção e melhor acesso ao esôfago, aorta e hilo pulmonar 
esquerdo. A escolha da técnica dependerá das lesões 
esperadas, assim como estruturas acometidas associa-
das. Diversos fatores influenciam no desfecho: o tipo de 
arma, extensão da lesão miocárdica, câmara cardíaca 
envolvida, comprometimento de artérias coronárias, sta-
tus hemodinâmico inicial, lesões associadas de estrutu-
ras adjacentes e tempo decorrido do momento do aci-
dente até admissão em serviço de saúde.
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Diagnóstico de derrame pericárdico em 
RPA após ablação de foco arritmogêni-
co: relato de caso

Henrique Akio Tanaka*, Mateus Sanchez Chaib, Luis An-
tonio Borges, Thiago Romanelli Ribeiro 
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Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: O derrame pericárdico é o acúmulo excessivo 
e anormal de líquido entre as lâminas do pericárdio. Pode 
ocorrer de forma lenta e gradual, geralmente causando 
sintomas mais brandos, ou de forma rápida, geralmente 
com sintomas mais agudos. Dentre as repercussões do 
derrame pericárdico, o tamponamento cardíaco é uma 
das mais graves, podendo levar o paciente a óbito se não 
tratado rapidamente. Relato de caso: Paciente HDS, 59 
anos, sexo masculino, com antecedente de HAS; DAOC 
e FA crônica, foi submetido a uma ablação do foco ar-
ritmogênico, no setor de hemodinâmica, sob sedação. 
Procedimento transcorreu sem intercorrências e o pa-
ciente foi encaminhado à sala de recuperação da anes-
tesia (RPA), consciente, orientado e estável hemodinami-
camente. Em RPA, recebeu monitorização completa com 
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cardioscopia, PNI e oximetria de pulso. Após cerca de 20 
min em RPA, iniciou quadro de dor torácica importante, 
bradicardia, hipotensão, sudorese e dispneia. Apresenta-
va ausculta cardíaca com hipofonese de bulhas e região 
de cabeça e pescoço inicialmente mais avermelhada, 
evoluindo posteriormente para cianose. Foi prontamente 
reencaminhado à sala cirúrgica onde passou por exame 
de ecocardiografia transtorácica, constatando derrame 
pericárdico extenso. Devido à instabilidade hemodinâ-
mica apresentada no momento, recebeu pressão arterial 
invasiva (PAI) e optou-se por anestesia geral balancea-
da para a drenagem pericárdica. Indução realizada com 
etomidato 15 mg, fentanil 100 mcg e rocurônio 80 mg; 
realizada IOT sob laringoscopia direta, tubo 7,5 com cuff, 
posicionamento confirmado por capnografia e ausculta. 
Mantido em adequada sedoanalgesia com sevoflurano 
1,8%. Drenagem pericárdica realizada por cardiologista 
hemodinamicista, drenados 300 ml de conteúdo sangui-
nolento. Recuperado o controle hemodinâmico do pa-
ciente. Realizada extubação após reversão do bloqueio 
neuromuscular com sugamadex 200 mg. Encaminhado 
com dreno em pericárdio para a unidade coronariana. 
Discussão: O caso apresentado deixa clara a importância 
de uma correta observação do paciente durante o perío-
do de recuperação em RPA. A adequada monitorização 
e vigilância contínua por um médico anestesiologista fo-
ram fundamentais para um diagnóstico rápido e eficaz da 
complicação apresentada. Casos de derrame pericárdi-
co pós cirurgias e procedimentos cardíacos, são poten-
cialmente graves devido à rápida evolução e alto risco de 
tamponamento cardíaco.
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Diagnóstico precoce de infarto agudo do 
miocárdio com uso do ecocardiograma 
transesofágico após cirurgia cardíaca de 
revascularização: relato de caso
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de Maciel¹, Adriana Navarro Machado Fernandes¹, Bar-
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Introdução: O uso da ecocardiografia é consolida-
do na monitorização e diagnóstico de valvulopatias 
e tem se monstrado um instrumento valioso no pe-
rioperatório de cirurgias de revascularização, prin-
cipalmente pela avaliação da disfunção diastólica e 
pela precocidade no diagnóstico de isquemias. Nes-
te caso relatado, seu uso orientou a identificação de 
uma complicação pós-operatória de cirurgia cardía-
ca favorecendo o tratamento e controle precoce das 
intercorrências. Relato de caso: Paciente masculino, 
66 anos, ASA III, antecedente de arterite Takayasu, 
doença arterial crônica grave, DPOC, sífilis, dermatite 
de fraldas e COVID-19 prévio. Tabagista 50 maços/
ano, etilista social. Peso 80 kg, sem preditores de 
VAD. Paciente encaminhado à sala operatória para 
realização de cirurgia eletiva de revascularização do 
miocárdio. Na SO, monitorizado, realizado bloqueio 
eretor da espinha guiado por USG, alt T4-T5, com 
20 ml de ropivacaína 0,375%. Em posição decúbito 
dorsal, realizada pré-oxigenação, seguida de indução 
com fentanil 150 mcg, etomidato 10 mg, rocurônio 
80 mg e intubação orotraqueal sem intercorrências. 
Cirurgia transcorrida sem alterações, administrado 
precedex infusão contínua titulada, além de antibio-
ticoterapia e adjuvantes. No período anterior à CEC,  
realizado heparina 300 mg e, na saída de CEC, prota-
mina 500 mg, com conferência de TCA inicial e final. 
Após término da cirurgia, paciente em sedoanalge-
sia com sevoflurano, ainda em sala cirúrgica, durante 
realização de curativos, apresentou súbita PCR em 
AESP, realizado atendimento imediato e RCE após 3 
ciclos. Optado por reabordagem, abertura da cavida-
de e revisão operatória. Após, encaminhado à UTI em 
VM, em uso contínuo de dobutamina e noradrenalina, 
doses tituladas. Na UTI, realizado ecotransesofágico, 
que detectou áreas de hipocinesia de parede lateral 
do ventrículo esquerdo. Realizado ECG de controle 
e identificado BRE em múltiplas derivações. Diag-
nosticado como IAM pós-operatório à CRVM e en-
caminhado para tratamento com cinecoronariografia 
de urgência. Discussão: Dentre as cirurgias de gran-
de porte na anestesiologia, a cirurgia cardíaca é um 
procedimento que exige importante atenção quanto 
às complicações pós-operatórias, em especial even-
tos isquêmicos, disfunções valvares e sangramento 
cardiopulmonar. O desenvolvimento e a inclusão de 
novas tecnologias na avaliação perioperatória de tais 
cirurgias tem levado a um avanço no diagnóstico e tra-
tamento precoce de possíveis complicações, evitan-
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do-se desfechos fatais no pós-operatório imediato. O 
uso da ecocardiografia transesofágica à beira leito no 
intra e pós-operatório de cirurgias cardíacas tem sido 
uma importante ferramenta para tomada de decisões 
clínicas. Com o avanço do treinamento e proficiência 
das equipes, bem como sistematização de rotinas de 
tais exames é possível melhorar a monitoração hemo-
dinâmica pós-operatória de cirurgias cardíacas, com 
um método pouco invasivo e assertivo para condução 
de decisões e reversão de instabilidades.
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Drenagem de abcesso hepático com fís-
tula brônquica por intubação traqueal se-
letiva: relato de caso
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Henrique Bizinoto Sales, Katia Bezerra Veloso, Sérgio de 
Souza Oliveira 
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Introdução: O primeiro contato do anestesiologista 
com o paciente ocorre idealmente durante a avalia-
ção pré-anestésica (APA), tendo suma importância 
na avaliação clínica do mesmo, para fornecer infor-
mações relevantes na definição de um plano anesté-
sico e analgesia pós-operatória como também para 
manter uma visão clara do diagnóstico e tratamento 
proposto para o paciente. Relato de caso: RCBR, 39 
anos, feminino, portadora de diabetes mellitus tipo 2, 
comparece em consulta com programação de cirur-
gia laparoscópica para drenagem de abcessos hepá-
ticos espontâneos. Relata evolução de 6 meses dos 
mesmos e 4 meses de sintomas de tosse noturna, 
ao assumir decúbito dorsal e expectoração purulenta 
abundante, com odor fétido e coloração esverdeada. 
Recebeu para essa condição diagnóstico de asma e 

foi medicada com salmeterol, fluticasona e montelu-
caste, porém sem resolução de sintomas. Ao serem 
avaliadas as tomografias de abdome e tórax, foi ob-
servada pelo anestesiologista comunicação entre um 
dos abcessos hepáticos e diafragma com a formação 
de uma fístula hepatobrônquica, fato que justifica-
ria sintomas da paciente. Dessa forma, foi possível 
programação da técnica anestésica mais apropriada 
e segura, com intubação seletiva para proteção da 
drenagem brônquica do abcesso durante a cirurgia. 
Foi realizada indução anestésica em sequência rápi-
da com fentanil 3 mcg/kg, lidocaína 2 mg/kg, propo-
fol 2 mg/kg e dose prime de rocurônio, totalizando 
1,2 mg/kg; intubação com tubo Broncocath seletivo 
à esquerda, de maneira que isolasse o pulmão sau-
dável. Após intubação, realizada aspiração do lúmen 
traqueal, com saída de conteúdo purulento espesso. 
Houve tentativa de ventilação monopulmonar esquer-
da, porém paciente não manteve saturação satisfa-
tória; sendo assim, após insuflado cuff brônquico e 
protegido o pulmão esquerdo, procedeu-se ventila-
ção bilateral para melhor estabilidade da paciente. 
Cirurgia ocorreu sem intercorrências, sendo drenados 
os dois abcessos. Ao final, paciente descurarizada 
com sugamadex 2 mg/kg e extubada em plano, sem 
intercorrências. Após extubação, observado o tubo 
endotraqueal com presença de secreção purulenta 
apenas em lúmen traqueal, confirmando que houve 
refluxo de conteúdo purulento da fístula hepatobrôn-
quica. Discussão: A APA se mostrou definidora no 
desfecho favorável e seguro para o procedimento re-
latado. Por ter como objetivos principais avaliação do 
quadro clínico, comorbidades envolvidas e as condi-
ções de tratamento, permite uma definição mais efi-
caz da técnica anestésica mais adequada a ser apli-
cada para o procedimento proposto. Ela contribui de 
maneira relevante ao fornecer informações capazes 
de modificar e otimizar a técnica anestésica, permi-
tindo otimização do uso de anestésicos, adequação 
de técnicas e melhores condições cirúrgicas, promo-
vendo redução de custos e, principalmente, de riscos 
ao paciente. Além disso, é um momento em que ao 
paciente é permitido a elucidação de dúvidas e redu-
ção da ansiedade relacionada a anestesia.
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ECMO periférica pré-indução anestésica 
de paciente com hipertensão pulmonar a 
ser submetida a transplante de pulmão: 
relato de caso
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ta, Camilla Sidi Fiorita 
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Introdução: Pacientes com hipertensão pulmonar sub-
metidos a anestesia apresentam alta morbimortalidade. 
O tratamento depende da causa (idiopática, decorrente 
de disfunção do VE, por tromboembolismo, por doenças 
pulmonares/hipóxia). Com foco em redução de compli-
cações perioperatórias, procura-se manter débito cardía-
co do ventrículo direito (VD) e evitar hipotensão arterial 
sistêmica. No cenário de pré-operatório de transplante 
pulmonar, podemos garantir tais condições de modo far-
macológico (p.ex: vasodilatadores inalatórios como óxido 
nítrico e prostaciclinas) ou mecânico (através de oxigena-
ção por membrana extracorpórea venoarterial – ECMO 
VA). Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 32 anos, 
73 kg, 178 cm, hipotireóidea, apresentando HAPI. Eco-
cardiografia constava pressão sistólica da artéria pulmo-
nar (PSAP) 120 mmHg associada à dilatação e disfunção 
grave de VD. Foi priorizada em lista de espera para trans-
plante pulmonar em 17/5/2022, que foi realizado no dia 
23/5/2022. Realizada ansiólise com midazolam e fentanil 
para bloqueio eretor da espinha bilateral. Considerando 
hipertensão pulmonar severa e riscos de complicações 
durante indução anestésica, optou por canulação de 
ECMO VA periférica pré-indução. Procedimento ocorreu 
sem intercorrências, dando-se seguimento à indução 
anestésica cautelosa, sob monitorização com pressão ar-
terial invasiva (PAI) e de ondas cerebrais (BIS). Após início 
de procedimento cirúrgico, optou-se por manter ECMO 
periférica e realizar ECMO central por equipe cirúrgica. O 
transplante pulmonar ocorreu sob anestesia geral veno-
sa, utilizando propofol, fentanil e rocurônio para indução; 
propofol, cetamina, remifentanil, sulfato de magnésio e 
rocurônio em infusão contínua para manutenção. Estabi-
lidade hemodinâmica garantida com noradrenalina. Mo-
nitorização intraoperatória com cateter de Swan-Ganz, 
ecocardiografia transesofágica, PAI, BIS, oximetria cere-
bral, capnografia, temperatura central. Duração cirúrgica 
de 13 h. Ao final do procedimento, foi encaminhada à 
UTI intubada, sedada em RASS -5, estável hemodinami-

camente sob infusão de noradrenalina 0,18 mcg/kg/min 
e dobutamina 5 mcg/kg/min, com ECMO periférica, que 
foi retirada 4 dias após. Discussão: A indução anestésica 
de paciente com hipertensão pulmonar é desafiadora. É 
um momento crítico por alterações hemodinâmicas que 
podem precipitar falência de VD aguda e, inclusive, levar 
paciente a óbito. O transplante pulmonar pode ser rea-
lizado com ou sem assistência, e esta pode ser através 
de ECMO VV, ECMO VA ou através de bypass cardiopul-
monar. O presente caso descreve a decisão de se iniciar 
ECMO VA periférica antes de indução anestésica para 
maior segurança, o que proporcionou indução anestési-
ca tranquila e cirurgia sem intercorrências.
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Estratégia alternativa de neuroproteção 
em cirurgia de dissecção de aorta ascen-
dente: relato de caso
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Introdução: Em cirurgias de arco aórtico, muitas vezes é 
necessária parada circulatória total (PCT) e/ou perfusão 
cerebral seletiva (PCS). Eventos neurológicos adversos 
nesse tipo de cirurgia não são raros, e todos os recursos 
disponíveis podem melhorar o resultado. A monitorização 
da dessaturação cerebral nem sempre é viável. Nesse 
contexto, buscamos através da cateterização da artéria 
temporal superficial (ATS), averiguar se o débito cardíaco 
oferecido, durante o bypass cardiopulmonar, estaria ge-
rando uma pressão cerebral adequada. Relato de caso: 
VFC, masculino, 43 anos, 104 kg e 180 cm, com diagnós-
tico de dissecção de aorta tipo A de Stanford foi admiti-
do para correção cirúrgica. Monitorização realizada com 
ECG, oximetria, temperaturas (nasofaríngea e retal), BIS, 
PAM em artéria radial esquerda, débito urinário, gasome-
trias seriadas e tromboelastometria. Indução anestésica 
com etomidato, sufentanil e rocurônio e manutenção com 
dexmedetomidina, lidocaína, rocurônio, sevoflurano e 
propofol durante a circulação extracorpórea (CEC). Para 
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fim de neuroproteção, foi administrado tiopental 10 g  
EV e metilprednisolona EV 500 mg, além da indução de 
hipotermia profunda (temperatura mínima de 18°C) e 
perfusão cerebral seletiva anterógrada (PCA) através da 
artéria axilar direita. Puncionada ATS esquerda para mo-
nitorização de pressão cerebral. Durante PCS, foi ofereci-
do 10% do débito cardíaco (DC) total e a PAM aferida na 
ATS variou entre 65–76 mmHg, demonstrando uma boa 
correlação entre DC oferecido e PAM. Realizada correção 
cirúrgica com tempo de CEC 190 min, clampeamento da 
aorta 163 min, PCS 57 min e PCT 10 min. Alta hospita-
lar no 14o dia pós-operatório sem sequelas neurológicas. 
Discussão: Durante a abordagem cirúrgica da dissecção 
de aorta, o anestesiologista tem papel fundamental nas 
estratégias de neuroproteção. A hipoperfusão cerebral 
durante cirurgias de correção de arco aórtico está as-
sociada a risco de declínio cognitivo em pós-operatório. 
Existem várias estratégias de neuroproteção que podem 
ser aplicadas no intraoperatório, como PCT com hipo-
termia, PCA, neuroproteção farmacológica, além de ade-
quada monitorização neurofisiológica (com uso de índice 
bispectral, doppler transcraniano e oximetria cerebral). A 
PCT com hipotermia reduz o metabolismo celular, o con-
sumo de oxigênio e o risco de isquemia. A associação 
com PCA reduz ainda mais o risco de lesão neurológi-
ca e prolonga o tempo de parada circulatória. Durante 
a PCA, é importante que seja monitorizada a perfusão 
cerebral. Uma estratégia para isso é a canulação de ATS, 
permitindo uma monitorização mais precisa do fluxo ce-
rebral. A punção dessa artéria apresenta complicações 
semelhantes a outras punções arteriais como trombose 
e infecção local, além do risco de embolia cerebral. Sua 
cateterização parece ser uma boa alternativa, juntamen-
te com outros parâmetros hemodinâmicos do paciente, 
para avaliar a perfusão cerebral.
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Introdução: Paresia/plegia de membros inferiores é 
complicação importante em cirurgias para correção de 
aneurismas da aorta toracoabdominal (AATA). A etiolo-
gia é o insulto isquêmico medular de origem multifato-
rial. Fatores de risco incluem: apresentação emergen-
te, tempo de clipagem aórtica prolongada, aneurismas 
extensos (Crawford tipo I e II), hipotensão perioperató-
ria, idade avançada, cirurgia de aneurisma da aorta ab-
dominal prévia, doença aterosclerótica grave, diabetes 
mellitus e oclusão de vasos medulares colaterais. Re-
lato de caso: Paciente masculino, 45 anos, portador de 
HAS, DRC não dialítica e AATA fusiforme com extensão 
de 27 cm. Sem déficits focais. Após monitorização, é 
realizada punção do espaço subaracnóideo, altura 
L3-L4, com agulha Tuohy no 16G e introduzido cateter 
e conectado ao transdutor de pressão invasiva com 
pressão inicial 25 mmHg. Acoplado sistema de drena-
gem externa (DE), preenchido com SF 0,9% e ajustado 
como limite superior da pressão intratecal o valor de 
10 mmHg. Manutenção com sevoflurano, remifenta-
nil e ácido tranexâmico. Para pressão arterial invasiva 
(PAI), puncionadas as artérias radial e femoral direitas. 
Duração de 5 h, CEC 75’, clamp aórtico 21’. Drenagem 
liquórica intraoperatória 10 ml. Extubação na UTI após 
6 h. Retirado cateter 48 h PO, com paciente estável 
sem déficit motor, ECG 15. Drenagem total 240 ml. Alta 
hospitalar 7 dias PO sem déficits. Discussão: Um pro-
tocolo de tratamento preventivo multimodal uniforme 
permanece indefinido, mas é relevante a diminuição 
do tempo de clampeamento, bypass na aorta distal, 
hipotermia leve a moderada e drenagem liquórica para 
reparos abertos. 
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Fluoroscopia como alternativa eficaz na 
confirmação do posicionamento de tubo 
duplo lúmen: relato de caso

Daniel da Escóssia Melo Sousa*, Mateus Cordeiro Batis-
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Introdução: Em cirurgias torácicas, o correto posiciona-
mento de um tubo duplo lúmen (TDL) se faz necessário 
para desinsuflar o pulmão não dependente e ventilar o 
pulmão dependente. O posicionamento incorreto pode 
levar a diversas complicações, como hipóxia, hipoventi-
lação, colapso incompleto do pulmão operado, contami-
nação do pulmão dependente e maior risco de infecções 
pulmonares no pós-operatório. O método clínico, que in-
clui a observação da expansibilidade torácica e a auscul-
ta, é amplamente utilizado para confirmação, porém falha 
em até 37% dos casos. A fibroscopia flexível é o método 
padrão ouro para tal objetivo. Neste relato de caso, mos-
tramos a fluoroscopia como uma alternativa eficaz na 
confirmação do TDL, especialmente na indisponibilidade 
do fibroscópio flexível (FF). Relato de caso: Paciente com 
proposta cirúrgica de esofagectomia videolaparoscópi-
ca, com necessidade de ventilação monopulmonar. Rea-
lizada indução anestésica, seguida de laringoscopia dire-
ta e intubação orotraqueal com TDL esquerdo. Devido à 
dificuldade de seletivação e isolamento pulmonar, asso-
ciada a indisponibilidade de FF apropriado no momento, 
foi optado por realizar o correto posicionamento por meio 
de fluoroscopia contínua, executada com sucesso e sem 
intercorrências. Discussão: Apesar da FF ser o padrão 
ouro para confirmação do posicionamento correto do 
TDL, ainda é um método que possui limitações, como 
longa curva de aprendizado e indisponibilidade nos ta-
manhos adequados, sendo um aparelho de alto custo 
e facilmente danificável. Nesse contexto, a fluoroscopia 
se apresenta como uma técnica alternativa, amplamente 
disponível, não necessitando de treinamento específico 
para o seu uso. Consiste em um método com altas taxas 
de sucesso no correto posicionamento do TDL, de rápi-
da execução, possuindo baixos níveis de complicações 
e altos níveis de satisfação da equipe cirúrgica. Portanto, 
descrevemos o caso em que foi realizada uma técnica 
menos usual, mas que pode acrescentar de forma subs-
tancial a prática de muitos anestesiologistas, principal-
mente na indisponibilidade de FF.
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Introdução: Sangramento mediastinal e coagulopatia são 
complicações de alta morbimortalidade no pós-opera-
tório de cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea 
(CEC). Embora a etiologia seja multifatorial, como uso de 
anticoagulantes, inflamação, hipotermia, diluição dos fa-
tores de coagulação e plaquetas, a hipofibrinogenemia 
desempenha papel importante. A queda do fibrinogê-
nio sérico se desenvolve precocemente e pode chegar 
a valores tão baixos quanto 30% do basal. Este estudo 
objetiva avaliar o perfil das alterações da coagulação en-
contrada durante cirurgia cardíaca pediátrica com CEC. 
Métodos: Trata-se de um estudo observacional, retros-
pectivo, de uma série de casos. Foram incluídos pacien-
tes pediátricos com peso abaixo de 20 kg, submetidos 
a cirurgia cardíaca com CEC. Foram excluídas reopera-
ções e pacientes que apresentavam alteração prévia da 
coagulação clínica ou ambulatorial. Os pacientes tinham 
avaliação prévia de fibrinogênio sérico, plaquetas, TAP 
e TPTa. A avaliação da coagulação foi realizada após 20 
min do início da CEC. Foi registrada também a tempera-
tura mínima, tempo de CEC e de isquemia. Após a saída 
de CEC, o déficit de fibrinogênio foi reposto com con-
centrado de fibrinogênio pela fórmula: 2,0-fibrinogênio 
mensurado/0,017; tendo como alvo um nível sérico de 
2,0 g/dl. Resultados: Foi encontrada uma redução esta-
tisticamente significativa (p = 0,01) dos valores médios 
de fibrinogênio sérico intraoperatório (117,20±32,52) 
comparados aos do pré-operatório (249,20±41,32). To-
dos os pacientes receberam reposição de concentrado 
de fibrinogênio. O valor de fibrinogênio pós-operató-
rio (297,00±156,40) não mostrou diferença significativa 
em relação ao valor pré-operatório. A redução da con-
tagem de plaquetas observada (122.000±21.432). não 
foi significativa comparada aos valores pré-operatórios 
(308.250±110.701; p = 0,51). Conclusão: O estudo mos-
trou que crianças com menos de 20 kg apresentam redu-
ção do fibrinogênio associado ao início da CEC. A queda 
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de fibrinogênio é um fator independente para ocorrência 
de sangramento, complicações hemorrágicas e uso de 
hemocomponentes e hemoderivados. A redução estatis-
ticamente significativa em uma amostra pequena reforça 
a necessidade de aprofundar a análise sobre a incidência 
nessa população de risco, bem como a necessidade de 
reposição. Este estudo piloto servirá de base para outros 
futuros, com a possibilidade de correlacionar hipofibri-
nogenemia, fatores modificadores e desfechos clínicos 
associados.
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tatemia na revascularização miocárdica: 
Plasma Lyte versus Ringer Lactato. Estu-
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Introdução: O choque é definido como o desequilíbrio 
da relação entre oferta (DO2) e consumo de oxigênio 
(VO2) aos tecidos, com deterioração considerável da 
perfusão tecidual sistêmica. A redução da oferta de 
oxigênio causa redução da produção de energia, aci-
dose metabólica e aumento da produção de lactato e, 
por essa razão, o lactato é utilizado como marcador de 
hipoperfusão tecidual. No entanto, o lactato é um dos 
componentes da solução de Ringer Lactato, mas não do 
Plasma Lyte. Dessa forma, este estudo tem o propósito 
de avaliar se a composição desses fluidos de reposi-
ção volêmica interfere significativamente na lactatemia 
e na mortalidade de pacientes submetidos a cirurgia 
cardíaca. O objetivo é comparar a lactatemia dos pa-
cientes submetidos à revascularização miocárdica que 
receberam solução de Ringer Lactato (SRL) versus Plas-

ma Lyte (PL) e comparar o volume de cristaloide admi-
nistrado, quantidade de drogas vasoativas utilizadas e 
mortalidade entre os grupos. Métodos: Estudo observa-
cional, transversal, retrospectivo, de pacientes subme-
tidos a cirurgia de revascularização miocárdica (CAAE: 
54898521.5.0000.5412) que comparou as concentra-
ções de lactato do grupo SRL versus grupo PL. As men-
surações de lactato foram feitas em 2 momentos: T0  
(paciente anestesiado, antes de começar a cirurgia)  
e T1 (paciente anestesiado, ao término da cirurgia). Tam-
bém foram comparados óbitos intra-hospitalares, volu-
me de fluido e dose de drogas vasoativas e inotrópicas 
administrados, idade, EuroSCORE II, hemoglobina e 
saturação venosa central de oxigênio (SvcO2). Resulta-
dos: A amostra total contou com 201 casos (SRL = 131 
casos, PL = 70 casos), com predomínio masculino (SRL: 
74% vs. PL: 78,6%; p =0,476). A comparação SRL vs. 
PL mostrou diferença significativa em relação ao total 
de dobutamina utilizada (0,59±0,41 vs. 0,75±0,53 mg/
kg; p = 0,019), lactatemia em T0 (1,5±0,6 vs. 1,2±0,7; 
p < 0,001) e volume de cristaloide administrado 
(33,8±17,9 vs. 24,3±7,6 ml/kg; p < 0,01). Não houve di-
ferença em relação à idade (58,9±10,1 vs. 60,6±10,7; p 
= 0,24), EuroScore II (2,65±4,35 vs. 1,94±1,69; p = 0,69), 
hemoglobina em T0 (12,4±1,7 vs. 12,8±1,5; p = 0,13) 
e T1 (10,7±1,5 vs. 10,7±1,4; p = 0,14), SvcO2 em T0 
(78,1%±8,1 vs. 78,7±6,9; p = 0,7) e em T1 (80%±8,5 vs. 
80,9±8,4; p = 0,3), dose de noradrenalina (0,007±0,05 
vs. 0,0035±0,01 mg/kg; p = 0,9), lactatemia em T1 
(2,3±1,1 vs. 2,1±1,0; p = 0,08) e mortalidade (4,6% vs. 
7,1%; p = 0,4). Conclusão: Embora estatisticamente 
significativa, a diferença encontrada na comparação da 
lactatemia em T0 e na dose de dobutamina não teve 
relevância clínica, pois mantiveram-se dentro da faixa 
de normalidade. A solução de Ringer Lactato não in-
fluenciou na lactatemia, pois mesmo a administração de 
maiores volumes não resultou em diferença significativa 
em relação ao grupo PL. Não houve diferença em re-
lação à noradrenalina, cujas doses foram muito baixas 
para resultar em algum impacto clínico relevante. Não 
foi observada diferença em relação à mortalidade.
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Introdução: A abordagem da via aérea difícil (VAD) é 
desafiadora em anestesiologia. O objetivo principal 
nesse cenário é evitar a situação não intubo e não oxi-
geno. O desafio torna-se ainda maior quando é neces-
sária a realização de ventilação monopulmonar através 
de intubação seletiva, seja com tubo de dupla luz ou 
tubo de luz simples com bloqueador endobrônquico. 
Relato de caso: MLC, feminino, 54 anos, candidata a 
ressecção pulmonar por videotoracoscopia em cará-
ter eletivo. Apresenta relato de VAD em cirurgia prévia,  
porém sem dificuldade de ventilação sob máscara fa-
cial. Dessa forma, optou-se por intubação com vi-
deolaringoscopia após indução anestésica. Com a  
videolaringoscopia notou-se Cormack-Lehane 3B, sem 
sucesso a primeira tentativa de intubação orotraqueal 
(IOT). Por isso, retornou-se à ventilação sob máscara fa-
cial mantendo boa oxigenação. Na segunda tentativa de 
IOT, optamos por alterar a angulação da ponta do tubo 
de dupla luz a fim de facilitar o direcionamento para la-
ringe, já que a mesma se apresentava em posição mais 
anterior que a habitual. Com tal estratégia a intubação 
da traqueia foi bem-sucedida, porém, não foi possível a 
seletivação bronquial adequada. Para facilitar o direcio-
namento do tubo de dupla luz para o brônquio fonte es-
querdo, realizou-se manobra de rotação para esquerda 
do tubo em 90°, e simultaneamente, rotação máxima do 
pescoço para a direita com tração do ombro esquerdo 
na direção caudal. Com essa abordagem, é possível re-
tificar o brônquio fonte esquerdo e facilitar o direciona-
mento do lúmen bronqueal para a posição correta. Após 
a manobra descrita, obtivemos sucesso na seletivação 
pulmonar. Discussão: Existem diversos protocolos de 
abordagem de via aérea difícil que apresentam o ob-
jetivo principal de criar uma linha de atuação que evite 
o cenário “não intubo não oxigeno”. Dessa forma, uma 
abordagem segura neste caso seria a IOT sob ventilação 
espontânea. Para isso, considerando a necessidade de 
ventilação monopulmonar, a utilização de broncofibros-
copia e intubação com tubo de luz simples e bloqueador 
endobrônquico seriam uma alternativa. Entretanto, para 
este caso, não havia disponibilidade de broncofibroscó-
pio e bloqueador endobrônquico. Por isso, optamos pela 
utilização de videolaringoscópio para IOT com tubo de 

dupla luz, associado a manobra de rotação do pesco-
ço e tração do ombro para correta seletivação pulmo-
nar. Por fim, é importante ressaltar que a escolha de in-
duzir anestesia geral antes da videolaringoscopia só foi 
feita pois havia conhecimento de adequada ventilação 
sob máscara facial em anestesia prévia. Além disso, 
caso houvesse falha na ventilação sob máscara facial, 
havia disponibilidade de máscara laringe para resgate 
ventilatório. Logo, com a estratégia descrita, foi possível 
a IOT e a ventilação monopulmonar de forma satisfatória, 
sem risco adicional à paciente.
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Introdução: A isquemia medular espinhal (IME) é uma 
complicação devastadora no pós-operatório do tra-
tamento endovascular do aneurisma de aorta tora-
coabdominal, e a extensão coberta pela endoprótese 
é um importante preditor de risco, com incidência de 
até 35%. A drenagem liquórica pode ser usada com 
medida profilática ou terapêutica da IME, sendo re-
dução do tempo cirúrgico, hipotermia, neuroproteção 
farmacológica, hemoglobina > 10 g/dl, aumento da 
perfusão medular, uso de dispositivos de potencial 
evocado e avaliação neurológica seriada, estratégias 
preventivas da IME. Relato de caso: Paciente mascu-
lino, 65 anos, obeso, hipertenso, diabético, arteriopa-
ta, ex-tabagista, com tratamento prévio endovascular 
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de aorta torácica por dissecção do tipo B de Stanford. 
Admitido por dor torácica, causa cardíaca descarta-
da, sendo evidenciada degeneração aneurismática do 
segmento aórtico toracoabdominal pela angiotomo-
grafia. Paciente submetido ao tratamento endovascu-
lar com endoprótese fenestrada para os ramos visce-
rais, sob anestesia geral balanceada, monitorização 
invasiva e terapia guiada por metas. Após 6h30min de 
cirurgia e 8 h de procedimento anestésico, com perda 
sanguínea estimada em 2 L e necessidade de trans-
fusão de hemocomponentes, paciente foi extubado 
sem déficits neurológicos e encaminhado à UTI. Nas 
primeiras 24 h, evoluiu com déficit motor e sensiti-
vo em membros inferiores (MMII) e paresia transitória 
em membros superiores. Tomografia excluiu acidente 
vascular encefálico. Encaminhado ao centro cirúrgico, 
implantado cateter peridural em espaço subaracnói-
deo (espaço L2-L3, agulha Tuohy 18G), drenado 8 ml 
de líquido cefaloraquidiano claro, e conectado à dre-
nagem externa (aberto a 10 cm da altura da cicatriz 
umbilical). Imediatamente, o paciente apresentou re-
versão parcial dos déficits sensitivos e motores. Nas 
24 h, com débito claro de 30 ml, houve melhora dos 
déficts neurológicos em MMII, apresentando força 
grau 2 à direita e força grau 3 à esquerda. Após 48 h,  
drenou 15 ml, totalizando 45 ml. Retirado cateter no 
4o dia sem outras melhorias neurológicas. Discussão: 
A drenagem liquórica é uma importante medida pro-
filática ou terapêutica para complicações neurológi-
cas após o tratamento endovascular em aneurismas 
aórticos toracoabdominais. A avaliação anestésica 
pré-operatória para estratificação de risco para IME é 
essencial para evitar tal complicação.
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Introdução: A síndrome MELAS é uma rara doença mi-
tocondrial decorrente de mutação genética caracteriza-
da por miopatia, encefalopatia, acidose lática e episó-
dios semelhantes a acidente vascular encefálico. Pela 
baixa prevalência da doença e falta de padronização 
de condutas, o manejo anestésico desses pacientes 
torna-se um desafio. Assim, o objetivo deste estudo é 
enfatizar aspectos clínicos relevantes na condução pe-
rioperatória do paciente com síndrome MELAS. Relato 
de caso: Paciente masculino, 20 anos, com diagnóstico 
prévio de Sd. MELAS, apresentou-se no centro cirúrgi-
co para realizar janela pericárdica sob anestesia geral. 
Ao exame físico, apresentava-se FC 100 bpm, FR 25 
irpm, PA 100x55 mmHg, SpO2 94%, ausculta pulmonar 
com murmúrio vesicular abolido em ambas as bases. 
Realizada monitorização completa associada a moni-
torização da profundidade anestésica e junção neuro-
muscular. Pré-oxigenação via traqueostomia e indução 
com midazolam (0,1 mg.kg-1), cetamina (1 mg.kg-1), 
fentanil (2 mcg.kg-1) e rocurônio (1,2 mg.kg-1) e ma-
nutenção com midazolam (0,01 mg.kg-1.h-1), cetami-
na (10 mcg.kg-1.min-1), remifentanil TCI (2 ng.ml-1) e 
dexmedetomedina (0,5 mcg.kg-1.h-1) em infusão con-
tínua. Monitorizada pressão arterial invasiva em artéria 
radial esquerda. O paciente permaneceu estável duran-
te todo o procedimento e teve seus sinais vitais otimi-
zados após drenagem de 900 ml de líquido pericárdico 
hialino. Após o término, manteve sinais vitais estáveis, 
sem agitação ou outras queixas. Retornou para UTI 
para seguimento do tratamento clínico e investigação 
diagnóstica. Discussão: Doenças raras possuem pecu-
liaridades e maior dificuldade na abordagem anestési-
ca, uma vez que as estratégias terapêuticas ainda são 
pouco relatadas na literatura. Sendo assim, evitou-se 
o uso de gases halogenados, pois especula-se uma 
eventual correlação de algumas doenças mitocondriais 
e a susceptibilidade a hipertermia maligna. A síndrome 
MELAS, assim como outras doenças mitocondriais, é 
considerada fator de risco para síndrome da infusão do 
propofol, não sendo recomendado o uso desse hipnó-
tico. Por esse motivo, para indução, foram utilizados 
outros agentes anestésicos. Em relação ao uso de re-
laxante muscular, apesar de divergente na literatura, 
parece haver uma resistência a esses medicamentos 
nesses pacientes, tendo a monitorização da junção 
neuromuscular um importante papel. Com adequada 
monitorização e parcimônia, mesmo doenças raras po-
dem ter o manejo anestésico bem-sucedido e livre de 
eventos adversos associados.
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Introdução: A malformação adenomatoide cística 
(MAC) é caracterizada pelo desenvolvimento de 
displasias pulmonares benignas, as quais podem 
se apresentar um crescimento exacerbado em 
bronquíolos terminais. Trata-se de uma patologia 
rara, que pode ser diagnosticada ainda no pré-natal 
ou até o início da infância e pode gerar sintomas 
e complicações, como dispneia, pneumonias de 
repetição ou mesmo compressão do mediastino, 
principalmente quando apresenta acometimento 
bilateral ou está associada a outra malformação ou 
hidropsia. O tratamento cirúrgico precoce objetiva 
evitar ou diminuir as complicações da doença. Relato 
de caso: VPM, 3 anos, sem comorbidades e cirurgias 
prévias, submetido a lobectomia inferior direita para 
tratamento de MAC. Monitorização com eletrocar-
diograma, pressão arterial não invasiva, oximetria de 
pulso, capnografia, analisador de gases e tempera-
tura central. Foi iniciada inalação de sevoflurano, de 
modo a permitir punção de acesso venoso periférico 
22G, sendo então administrado fentanil 35 mcg, pro-
pofol 50 mg, lidocaína 5 mg e rocurônio 10 mg para 
indução anestésica. A abordagem da via aérea se deu 
com fibrobroncoscópio, iniciando com passagem de 
bloqueador endobrônquico em brônquio fonte direi-
to e, em seguida com passagem de tubo orotraqueal 
aramado 4,5 com cuff para brônquio fonte esquerdo. 
A confirmação dos posicionamentos adequados do 
bloqueador endobrônquico e TOT se deu pelo fibro-

broncoscopia e imagem de fluoroscopia. Segunda 
venóclise obtida após intubação, bem como bloqueio 
eretor da espinha à direita com 10 ml de ropivacaína a 
0,2%. Manutenção da anestesia feita com sevoflura-
no, propofol, dexmedetomidina e remifentanil em in-
fusão contínua. Ao final do procedimento, o paciente 
foi extubado ao despertar após reversão de bloqueio 
neuromuscular com sugamadex e aspiração cuida-
dosa da orofaringe. Manteve-se eupneico em cateter 
nasal de oxigênio, confortável e estável hemodina-
micamente. Discussão: Lobectomias pulmonares em 
crianças são cirurgias que fogem à rotina do aneste-
sista pela baixa frequência de ocorrência, no entanto, 
são situações nas quais o papel do médico anestesis-
ta é fundamental, uma vez que a abordagem da via aé-
rea desses pacientes serão primordiais para proteção 
do pulmão sadio, melhora da visualização do campo 
cirúrgico pelo cirurgião, bem como para manutenção 
da melhor forma de ventilação para o paciente duran-
te o procedimento. A programação anestésica com 
monitorização invasiva, planejamento de abordagem 
de via aérea, acessos venosos e programação anal-
gésica são fatores importantes que podem colaborar 
em um perioperatório bem-sucedido para o paciente.

Referências
Brudniewski M, Ferro, MPM, Schmidt AP. Anestesia para 
pneumonectomia direita em criança com criptococose 
pulmonar. Sao Paulo Medical Journal. 2005;123:10.
Ho AMH, Flavin MP, Fleming ML, Mizubuti GB. Intuba-
ção seletiva do brônquio principal esquerdo em unida-
de de terapia intensiva neonatal. Braz J Anesthesiol. 
2018;68(3):318-21.

Manejo anestésico de paciente com dis-
função biventricular grave para revascu-
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Introdução: Mais de 2 milhões de cirurgias cardíacas são 
realizadas em todo o mundo a cada ano. A mortalidade 
de pacientes em cirurgia cardíaca diminuiu significati-
vamente na última década. Isso certamente se deve a 
progressões nas técnicas cirúrgicas e de proteção mio-
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cárdica, assim como a melhora de todo o cuidado perio-
peratório. O anestesista pode influenciar os resultados 
intervindo diretamente nos processos fisiopatológicos, 
principalmente na área de imagem ecocardiográfica e 
proteção de órgãos. Relato de caso: Paciente do gênero 
masculino, 53 anos, ASA III por HAS, DM, dislipidemia, 
tabagismo, IC descompensada perfil B, disfunção bi-
ventricular grave e coronariopatia padrão triarterial. Ao 
ECOTE prévio, aumento de átrio esquerdo (AE 54 ml/m2),  
hipocontratilidade miocárdica difusa, FEVE 26% e FAC 
26%, disfunção diastólica de VE grau III e presença de 
hipertensão pulmonar (PSAP 40 mmHg). Pelo catete-
rismo, evidenciadas obstruções de CD 90% TP e TD, 
oclusão em óstio e ramo de DP recebendo circulação 
colateral grau III, obstrução DA 90% TP, óstio de DG1 
80% e lesão suboclusiva em CX. Em regime hospitalar 
devido IAMSST, foi submetido a revascularização mio-
cárdica com CEC sob anestesia geral balanceada e blo-
queio regional. À admissão em sala operatória, encon-
trava-se hemodinamicamente estável, PAM 101 mmHg, 
FC 72 bpm, SatO2 98%, assintomático e sem altera-
ções ao exame físico. Realizado ESP block bilateral 
com bupivacaína 0,125% 50 mg nível de T5 guiado por 
USG, indução com sevoflurano guiada por BIS, sufen-
tanil 50 mcg e pancurônio 8 mg. Além disso, infusão de 
dexmedetomidina em dose de ataque 0,5 mcg/kg em 5 
min e manutenção 0,5 mcg/kg/h. O procedimento teve 
duração de 5 h e foram realizadas 5 pontes miocárdi-
cas (MIE-DA, Ao-MG, Ao-VP-DP-CD), mantendo-se es-
tável durante todo procedimento. O desmame de CEC 
ocorreu guiado por ECOTE, com dobutamina 7 mcg/kg/
min e, a partir do cálculo da resistência vascular pe-
riférica, iniciado nipride 0,3 mcg/kg/min. Encaminhado 
à UTI sob IOT e sedação, dobutamina 7 mcg/kg/min e 
nipride 0,5 mcg/kg/min. Foi extubado no dia seguinte, 
com evolução favorável durante toda internação e alta 
hospitalar após 17 dias. Discussão: A mortalidade pe-
rioperatória em 30 dias é dada como parâmetro mais 
comum para quantificar os resultados dos pacientes em 
cirurgia cardíaca. A ecocardiografia perioperatória tran-
sesofágica fornece informações importantes sobre a 
função cardíaca, procedimento cirúrgico, a calcificação 
dos grandes vasos e podem influenciar o resultado final. 
Segundo revisão sistemática de Wang et al (2018) en-
volvendo 91 artigos e 1730 pacientes, o pré-condicio-
namento farmacológico e proteção miocárdica induzida 
pelo sevoflurano inalatório deve ser preferido à TIVA 
com propofol. Além disso, sugere efeitos benéficos do 
uso de precedex na pressão arterial, pressão média da 
artéria pulmonar e frequência cardíaca, assim como re-
duz o tempo de permanência em UTI, ocorrência de de-
lirium pós-operatório e incidência de arritmias.
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Introdução: A abordagem anestésica em pacientes 
pediátricos submetidos a cirurgia torácica inclui ma-
nejo de ventilação monopulmonar, entendimento das 
mudanças na fisiologia cardiorrespiratória e analge-
sia pós-operatória efetiva. Apresentamos um caso 
de anestesia para ressecção de rabdomiossarcoma 
em transição toracoabdominal e manejo de dor pós-
-operatória com cateter peridural torácica em crian-
ça. Relato de caso: Paciente de 9 anos, 34 kg, com 
diagnóstico de rabdomiossarcoma supradiafragmáti-
co e em transição toracoabdominal esquerdas com 
maior diâmetro de 6 cm. Admitido no centro cirúrgico 
do hospital para ressecção tumoral por equipes de 
cirurgia torácica e oncológica. Após monitorização 
padrão, venóclise e monitorização de profundidade 
anestésica, foi realizada indução de anestesia geral 
com lidocaína 1 mg/kg, fentanil 2 mcg/kg e propofol 
2 mg/kg, seguido de intubação orotraqueal seletiva 
à direita com tubo simples por laringoscopia direta. 
Acoplado à ventilação mecânica em modo controlado 
por volume, com volume corrente de 6 ml/kg. Manti-
da anestesia geral com sevoflurano. Puncionada ar-
téria radial direita para monitorar pressão arterial e, 
em seguida, o paciente foi posicionado em decúbito 
lateral direito e realizada punção peridural em inte-
respaço T7-T8 por punção única e técnica de Doglio-
tti. Administrados 10 ml de solução de ropivacaína 
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0,2% e morfina 1 mg pelo cateter. No primeiro tempo, 
o paciente foi submetido a ressecção do tumor por 
toracotomia, em decúbito lateral e ventilação mo-
nopulmonar. A seguir, foi submetido a ressecção do 
tumor abdominal, por segunda equipe, em decúbito 
dorsal e ventilação não seletiva. O procedimento ci-
rúrgico ocorreu sem intercorrências, com duração de 
5 h, e ao término foi extubado e encaminhado à UTI 
para os cuidados pós-operatórios. Mantida infusão 
de ropivacaína 0,2% a 5 ml/h pelo cateter de peridu-
ral, com redução gradual pelos 3 dias seguintes, com 
bom controle álgico e boa evolução funcional motora 
e respiratória. Discussão: Os casos de cirurgias to-
rácicas pediátricas com necessidade de ventilação 
monopulmonar são raros, e as estratégias incluem 
intubação endobrônquica, bloqueador brônquico e 
tubo duplo lúmen. Quando a estratégia de intubação 
seletiva for com tubo simples, é indicado tubo com 
tamanho a menor que o apropriado para a idade, para 
que seja possível introdução dentro do brônquio fon-
te. Desvantagens incluem a incapacidade de alternar 
para ventilação bilateral rapidamente, obstrução do 
lúmen por sangue ou secreção, lesão brônquica pelo 
tamanho do tubo e obstrução do brônquio do lobo 
superior direito. No serviço não estavam disponíveis 
bloqueador brônquico ou tubo duplo lúmen pediátrico 
adequados ao paciente. A analgesia pós-operatória 
foi realizada através do bloqueio de neuroeixo devido 
ao alto potencial álgico da toracostomia, permitindo 
a manutenção da infusão de anestésico local por 3 
dias, diminuindo o consumo de opioides e minimizan-
do as complicações causadas pela dor.
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Introdução: A fístula biliobrônquica (FBB) é uma compli-
cação bastante rara, com prevalência ainda desconhe-
cida, que consiste em uma intercomunicação anormal 
entre a via biliar e a árvore brônquica. A apresentação 
clínica inclui febre, dispneia e tosse com expectoração 
biliosa (bilioptise), um sinal patognomônico. O mane-
jo dessa entidade rara é desafiador, com limitação de 
evidências atuais sobre como e qual a melhor forma 
de tratá-la. Neste relato é apresentado um caso de 
FBB cujo início se deu cerca de 9 anos após exérese 
de cistos hepáticos por hidatidose e cuidados quanto 
ao manejo anestésico desse paciente. Relato de caso: 
Paciente do sexo masculino, 46 anos, procedente do 
Peru, previamente hígido, dá entrada em pronto so-
corro com queixa de bilioptise, febre e dispneia há 5 
dias. Refere remoção de cistos hepáticos em 2003, em 
seu país de origem, após um quadro de hidatidose. Ao 
exame físico pulmonar, apresentava murmúrios vesi-
culares presentes bilateralmente, diminuídos em base 
direita, associados a sopro compatível com escape aé-
reo ipsilateral. Aventou-se, portanto, a hipótese de fís-
tula biliobrônquica, posteriormente confirmada pelos 
exames de imagem. Foi indicada intervenção via co-
langiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) 
para passagem de prótese por fístula biliar para via 
aérea. Após avaliação pré-anestésica minuciosa, con-
cluiu-se que o paciente apresentava o pulmão direito 
significativamente mais acometido que o esquerdo. 
Por este motivo, optou-se por ventilação monopul-
monar, através do pulmão esquerdo e passagem de 
Broncocath no 39, a fim de preservar o parênquima 
pulmonar saudável. Paciente foi colocado na posição 
de Trendelenburg reversa, submetido à anestesia geral 
e intubação em sequência rápida, sem intercorrências. 
Durante procedimento endoscópico, apresentou saí-
da de grande quantidade de secreção biliosa por tubo 
endotraqueal, que ficou retida apenas em via traqueal 
de Broncocath, preservando o pulmão esquerdo, sa-
dio. Após procedimento, paciente evoluiu com tosse 
leve e ausência de bilioptise. Foi encaminhado para 
drenagem torácica radioguiada, no entanto, por não 
haver mais coleção em hemitórax direito passível de 
drenagem, somente cavitação residual, recebeu alta 
da equipe de cirurgia torácica. Discussão: O manejo 
de pacientes com FBB é considerado um desafio para 
os anestesiologistas devido à função pulmonar com-
prometida, requisitos de isolamento pulmonar durante 
a cirurgia e suporte respiratório após. Diante do ex-
posto, portanto, as principais considerações anesté-
sicas para pacientes com FBB são evitar a ventilação 
com pressão positiva e isolar o pulmão afetado a fim 
de proteger o pulmão não contaminado. Além disso, a 
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indução de sequência rápida em uma posição de Tren-
delenburg reversa pode evitar contaminação adicional 
do pulmão saudável com bile. O manejo das vias aé-
reas em pacientes com FBB requer isolamento pulmo-
nar meticuloso, que forneça ventilação através do pul-
mão saudável e evite a contaminação deste por bile.
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Introdução: Por motivos religiosos, paciente Teste-
munhas de Jeová (TJ) são resistentes a transfusão 
de hemocomponentes. Logo, sangramentos volu-
mosos e inesperados em cirurgias de grande porte 
nesses pacientes podem despertar o dilema ético da 
realização ou não de hemotransfusão, exigindo uma 
rápida tomada de decisão tendo como base princí-
pios morais, bioéticos e aspectos jurídicos. Relato 
de caso: Paciente MOL, sexo feminino, 40 anos, 58 
kg, Testemunha de Jeová, ASA III, hipertensa, com 
cardiopatia reumática e insuficiência cardíaca com FE 
preservada, com programação cirúrgica eletiva para 
dupla troca valvar aórtica e mitral e valvoplastia de 
tricúspide. Em visita pré-anestésica, relatou a recusa 
de transfusão de hemocomponentes convencionais, 
optando, caso necessário, a administração de con-
centrado de fibrinogênio e concentrado de complexo 
protrombínico. Internada antes da cirurgia para pre-
paros, prescritos hidróxido de ferro III e eritropoetina 
humana recombinante em uma semana, com aumen-
to da Hb de 9,1 g/dl para 11,9 g/dl. Paciente moni-
torizada com cardioscopia, oximetria de pulso, BIS, 
pressão arterial invasiva, acessos venosos periférico 

e central, hemodinamicamente estável. Optado por 
anestesia geral balanceada, com midazolam 0,05 mg/
kg, fentanil 4 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg, etomidato 
0,3 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg. Procedida IOT sem 
intercorrências. Realizada manutenção sevoflurano e 
remifentanil 0,2 mcg/kg/h. Após 120 min de cirurgia, 
iniciada circulação extracorpórea, com duração de 
145 min. Paciente manteve-se estável antes e, duran-
te e após CEC, com uso de dobutamina 7,5 mcg/kg/
min. Administrado o concentrado de fibrinogênio 2 g 
e concentrado de complexo protrombínico 1000 U. 
Sem disponibilidade na unidade de testes viscoelás-
ticos. Ao fim da cirurgia, 400 ml de sangue proces-
sado com o cell saver foram infundidos na paciente. 
Hb pós-operatória imediata 10,2 g/dl. Paciente en-
caminhada à unidade de terapia intensiva intubada, 
hemodinamicamente estável em uso de dobutamina 
7,5 mcg/kg/min, sem sangramento ativo. Discussão: 
Diante de casos de pacientes que recusam determi-
nadas terapias, cabe à equipe médica avaliar a rela-
ção custo-benefício de cada abordagem, garantindo 
a melhor assistência ao paciente. Em pacientes que 
se recusam a receber hemoderivados, como o caso 
acima, é fundamental planejar a abordagem, usar ma-
teriais e equipamentos adequados e possuir um plano 
para tratamento de possíveis intercorrências. Apesar 
de os aspectos jurídicos não serem claros, devemos 
sempre respeitar as crenças e valores dos pacientes e 
sempre enfatizar a relação médico-paciente.
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Introdução: A síndrome de Loeys-Dietz é uma doença 
rara autossômica dominante do tecido conjuntivo, no-
tável por doença aneurismática vascular rapidamente 
progressiva e defeitos craniofaciais. Os pacientes apre-
sentam risco aumentado de ruptura e dissecção de 
aneurisma em idades mais jovens em comparação com 
outras síndromes aneurismáticas. Vários outros acha-
dos podem ser observados como instabilidade cervi-
cal, achatamento malar, hipotonia muscular e doenças 
autoimunes. Relato de caso: VBS, sexo masculino, 9 
anos e 3 meses, 49 kg, 130 cm, ASA III, portador de 
síndrome de Loeys-Dietz tipo 4, insuficiência respirató-
ria crônica em uso de CPAP nasal, doença de Crohn, 
sobrepeso, pré-diabetes, asma, autismo, neuropatia 
periférica, epilepsia e síndrome poliglandular autoimune 
(com hipotireoidismo e insuficiência adrenal) e alérgico 
a dipirona e esparadrapo. O paciente foi submetido a 
minitoracotomia bilateral anterior no 4o espaço intercos-
tal para implante de eletrodos em contato com o nervo 
frênico e confecção de lojas subcutâneas abaixo dos 
rebordos costais inferiores para abrigar os dispositivos. 
Foi submetido inicialmente, após monitorização padrão 
(cardioscopia, oximetria e pressão arterial não invasiva), 
a anestesia inalatória para obtenção de acesso venoso 
periférico e posteriormente optado por anestesia geral 
venosa com propofol em TCI modelo Marsh e remifen-
tanil em TCI modelo Minto com monitorização da pro-
fundidade anestésica através de monitor de profundida-
de anestésica PSI. Optou-se por intubação orotraqueal 
com cânula aramada 6,0 com cuff sob visualização indi-
reta com videolaringoscópio para limitar a hiperextensão 
cervical. Durante o intraoperatório ocorreu lesão arterial 
que foi prontamente solucionada pela equipe cirúrgica 
e sem repercussões hemodinâmicas, porém decidiu-se, 
nesse momento, por obtenção de pressão arterial inva-
siva através da artéria pediosa direita. O procedimen-
to seguiu sem outras intercorrências. Ao término, para 
melhor controle álgico no pós-operatório, foi realizado 
bloqueio bilateral do plano eretor da espinha com 20 ml 
de ropivacaína a 0,375%. Paciente extubado em sala e 
encaminhado à UTI estável hemodinamicamente. Dis-
cussão: A síndrome de Loeys-Dietz é uma doença rara e 
com descrição recente na literatura, carecendo de traba-
lhos robustos que orientem a melhor conduta anestésica 
para cirurgias eletivas. Sabe-se que, pelo alto risco de 
ruptura aneurismática, os pacientes devem ser submeti-
dos a controle hemodinâmico rigoroso e monitoramento 
pós-operatório frequente em unidade de terapia inten-
siva. O anestesiologista também deve traçar a melhor 
estratégia para manejo da via aérea em decorrência das 
alterações craniofaciais e instabilidade cervical, poden-
do a intubação orotraqueal ser desafiadora.
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Introdução: A resistência à heparina é definida como 
incapacidade em alcançar o alvo do tempo de coa-
gulação ativado (TCA) após uma dose adequada de 
heparina (200–400 U/kg). Sua incidência é de até 22% 
nos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca com uso 
de circulação extracorpórea (CEC), sendo as principais 
causas a deficiência de antitrombina III (ATIII) e a liga-
ção aumentada da heparina a sítios inespecíficos. É um 
problema de grande importância principalmente du-
rante a CEC, em que uma anticoagulação inadequada 
pode levar a eventos trombóticos catastróficos, sendo, 
portanto, o diagnóstico precoce e tratamento adequa-
do os pilares essenciais no manejo desses pacientes. 
Relato de caso: Paciente de 36 anos, sexo masculino, 
hipertenso e com doença renal crônica dialítica foi ad-
mitido para realização de trova valvar mitral e aórtica 
devido a uma dupla lesão mitral com estenose severa 
associado a insuficiência moderada e estenose aórti-
ca severa. O procedimento foi realizado sob anestesia 
geral balanceada e monitorização intraoperatória com 
ecocardiograma transesofágico. O TCA inicial colhido 
após indução foi de 132 s. Após administração de 5 
mg/kg de heparina, houve aumento do TCA para 260 s. 
Foram excluídas causas de defeito mecânico (checada 
linha de infusão venosa, troca de linha de TCA e rea-
gente). Optou-se por administrar nova dose de 3 mg/
kg de heparina no átrio direito pelo cirurgião, porém 
o TCA manteve-se < 300 s. A hipótese do quadro de 
deficiência de ATIII foi interrogada e então foi admi-
nistrado 10 ml/kg de plasma fresco, com elevação do 
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TCA para 587 s, atingindo anticoagulação adequada 
para a entrada em CEC. O procedimento ocorreu sem 
intercorrências. Após a saída de CEC, foi realizada re-
versão com protamina (1:1) e o TCA retornou para ní-
vel próximo ao basal, sem evidência de heparinização 
residual ao tromboelastograma, porém apresentando 
outros distúrbios de coagulação decorrentes da CEC 
que foram corrigidos. Ao término do procedimento, o 
paciente foi encaminhado à unidade de terapia intensi-
va intubado sob ventilação mecânica, com doses bai-
xas de droga vasoativa e drenos de tórax e mediastino 
sem débito. Após 48 h, foi extubado, sem intercorrên-
cias. Discussão: O tratamento da resistência a hepari-
na deve levar em consideração suas possíveis causas. 
A checagem da via de infusão da heparina é a conduta 
inicial para certificar de que a droga foi de fato infundi-
da. Em seguida, realizar a administração de uma nova 
dose de heparina, visando aumentar sua ligação ao re-
ceptor específico e tratar causas de deficiência leve de 
ATIII. Em caso de anticoagulação insatisfatória, deve-
-se considerar o diagnóstico de exclusão e conside-
rar administração do concentrado de ATIII ou plasma 
fresco 1 (10–15 ml/kg). Neste caso, não havia disponi-
bilidade do concentrado de ATIII, sendo assim, apesar 
dos riscos transfusionais, foi optado por administrar 
plasma fresco, atingindo anticoagulação satisfatória 
posteriormente.
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Introdução: A origem anômala da artéria coronária es-
querda a partir da artéria pulmonar (anomalous left co-
ronary artery from the pulmonary artery – ALCAPA), é 
um defeito cardíaco raro, presente em 0,25–0,5% dos 
pacientes com cardiopatias congênitas. A doença pos-
sui mortalidade de cerca de 90% no primeiro ano após 
o nascimento, sendo essencial o reconhecimento pre-
coce e o tratamento adequado. Relato de caso: Lacten-
te, 5 meses, 5,5 kg, internada por insuficiência cardíaca 
(IC) descompensada e diagnóstico recente de síndro-
me de ALCAPA. Obtida estabilização clínica com uso 
de dobutamina, milrinona, furosemida, espironolactona 
e ventilação mecânica. Ecocardiograma com disfun-
ção ventricular e insuficiência mitral importante, FEVE 
de 22% e origem anômala de coronária esquerda em 
tronco da artéria pulmonar. Submetida a reimplante da 
coronária esquerda na aorta, valvoplastia mitral e atrio-
septostomia. Ecodopplercardiograma transesofágico 
transoperatório (ETE) mostrou patência da coronária 
esquerda reimplantada, ausência de regurgitação mi-
tral e disfunção ventricular esquerda grave. A despeito 
de otimização farmacológica máxima, não apresentou 
condições de separação da circulação extracorpórea 
(CEC). Optado por preparo e instalação de assistência 
circulatória por membrana de oxigenação extracorpó-
rea venoarterial (ECMO). Discussão: A origem anôma-
la da coronária esquerda produz isquemia miocárdica 
crônica, fibrose, disfunção e dilatação do ventrículo 
esquerdo e insuficiência valvar mitral. Para o procedi-
mento, a monitorização foi feita com ECG DII e V, SpO2, 
pressão arterial invasiva, pressão venosa central, tem-
peratura nasofaríngea e retal, diurese e ETE. Realiza-
da anestesia venosa total, com infusões contínuas de 
sufentanil, midazolam, cetamina e rocurônio. Apesar da 
correção cirúrgica e da administração de doses altas 
de dobutamina, milrinona, adrenalina e vasopressina, 
permaneceu com baixo débito cardíaco e, consequen-
te, falência de saída de CEC. A estratégia para indica-
ção e uso de ECMO, neste caso, foi por tratar-se de 
condição potencialmente reversível, após a resolução 
da insuficiência ventricular esquerda e choque cardio-
gênico. Com a instalação dessa assistência mecânica, 
a criança foi transferida para o CTI, onde foi mantida em 
suporte ventilatório e hemodinâmico. Ressalta-se que, 
nos casos de síndrome de ALCAPA com IC importante, 
a saída de CEC pode ser prolongada ou mesmo impos-
sível. A terapia farmacológica pode exigir doses altas de 
suporte inotrópico e a equipe deve estar preparada para 
o implante de terapias adicionais, como a ECMO.
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tula broncopleural: relato de caso
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Introdução: Fístula broncopleural (FBP) é a conexão 
entre cavidade pleural e o brônquio com vazamento 
persistente de ar. A fístula alveolar-pleural refere-se ao 
vazamento de ar proveniente do parênquima pulmo-
nar é referida como FBP periférica, em contraste com 
a central (brônquica). A indicação da ventilação mo-
nopulmonar (VMP) para FBP baseia-se na classificação 
da fístula, sua etiologia e cirurgia proposta. Fístulas de 
alto débito podem tornar fundamental o isolamento 
pulmonar. Relato de caso: Paciente masculino 65 anos, 
171 cm, 49 kg, com história IAM/EAP complicado com 
pneumonia nosocomial e empiema recorrente há 2 
meses, evoluiu com choque séptico necessitando de 
suporte ventilatório e hemodinâmico com ventilação 
mecânica, noradrenalina e dobutamina. Foi apresen-
tado para pleuroscopia de urgência com possibilidade 
de decorticação pulmonar e pleurostomia. Classifica-
do como ASA IVE. Chegou ao centro cirúrgico intuba-
do (8,0 mm), sedado com fentanil e dexmedetomidina, 
Rass -5, em PSV = 14 cmH2O, PEEP = 6 cmH2O, FiO2 
= 21%, FR = 24 irm, e sob infusão de dobutamina 5 
mcg.kg-1.h-1. Ao exame, MV diminuído à direita, cre-
pitação bibasal e estertor bolhoso por fuga de dreno. 
Dreno de tórax com secreção purulenta e presença de 
fuga aérea estimada < 200 ml. GSA: pH 7,43 / pCO2 
= 29,5 mmHg / pO2 = 102 mmHg / HCO3 = 20,1 mE-
q.L-1. Encontrava-se com PAI em femoral direita, CVD, 
VJID. Acoplado ao aparelho de anestesia sob PCV = 20 
cmH2O, manteve volume corrente expirado de 270 ml, 
foi iniciado sevoflurano e administrado 30 mg de ro-
curônio. Em discussão com a equipe cirúrgica, optou-
-se pela realização do procedimento com tubo simples 
em decúbito lateral esquerdo. Após posicionamento e 

retirada do dreno de tórax, a ventilação mecânica tor-
nou-se ineficiente com VT< 100 ml, tendo sido tentada 
intubação seletiva com o próprio tubo simples, sem 
sucesso. Evoluiu com PCR em AESP, revertida após o 
primeiro ciclo de manobras de RCP, administração de 
adrenalina 1 mg IV e fechamento do orifício do dreno. 
Realizada a troca de tubo por duplo lúmen 41 E e a de-
corticação pulmonar foi concluída, mas manteve-se a 
FBP com alto débito. Retornou ao CTI com tubo duplo 
lúmen ventilando exclusivamente o pulmão esquerdo, 
FiO2 = 50%, VT = 320 ml), pH = 7,5/ pCO2 = 29,4 
mmHg/ pO2 = 109,1 mmHg, HCO3 = 27 mEq.L-1 e 
Lac 1,2 mmol.L-1. Discussão: Vários fatores de risco 
estão implicados na etiologia da FBP, ela pode ser 
complicação catastrófica quando associada ao pós--
operatório de cirurgias de ressecção pulmonar, mas as 
infecções são causas comuns. O manejo perioperatório 
da FBP pode ser desafiador. Estimar o impacto da 
fístula sobre a ventilação mecânica é fundamental. 
Fístulas de alto débito são indicações inequívocas de 
VMP. Em nosso caso, embora a avaliação preliminar 
tenha subestimado a FBP, a retomada da ventilação 
pela oclusão do óstio do dreno foi fundamental para 
o sucesso da reanimação e a manutenção da VMP foi 
necessária para permitir a diminuição da FBP.
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Introdução: Lesões de nervos periféricos durante a 
cirurgia são uma fonte significativa de morbidade pe-
rioperatória. O posicionamento dos pacientes na sala 
de cirurgia é uma responsabilidade crítica que requer a 
cooperação de toda a equipe cirúrgica. Relato de caso: 
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Paciente 35 anos, sexo feminino, ASA I, portadora de 
transtorno de ansiedade generalizada em uso de esci-
talopram. Nega outras doenças sistêmicas e compli-
cações em cirurgias anteriores. Proposta lobectomia 
pulmonar superior esquerda por vídeo devido adeno-
carcinoma de pulmão. Foi monitorizada com cardios-
cópio, oxímetro de pulso, índice bispectral e pressão 
arterial não invasiva em membro superior. Sinais vitais 
na admissão: PA 130x80 mmHg, FC 89 bpm e SatO2 
de 99% em ar ambiente. Após pré-oxigenação, realiza-
da a indução anestésica com sufentanil, propofol 1% 
e rocurônio, seguido de intubação orotraqueal seletiva 
com sonda Carlens no 35, ventilação mecânica sob o 
modo pressão controlada e capnografia sem intercor-
rências. Iniciado manutenção anestésica venosa total 
com propofol TCI associado a solução com ketami-
na, dexmedetomidina, sulfato de magnésio 50% e li-
docaína sem vaso em infusão contínua. Após indução 
anestésica, confeccionada cateterização da artéria 
radial direita para pressão arterial invasiva. Realizado 
o posicionamento em decúbito lateral direito. Inserido 
rolo para a axila em posição caudal à axila dependente, 
alinhamento da cabeça com a coluna, apoio acolchoa-
dos de ambos os braços e flexão da perna dependente 
com acolchoamento entre as pernas. Intraoperatório 
de aproximadamente 4 h sem intercorrências. Ao térmi-
no, foi revertido o bloqueio neuromuscular, extubada e 
enviada à UTI. No pós-operatório imediato, evolui com 
impossibilidade de dorsiflexão do tornozelo direito as-
sociado a parestesia do dorso do pé. Nega outras quei-
xas. Evolui com melhora espontânea e gradual do qua-
dro após 30 h. Discussão: No período perioperatório, 
pode ocorrer a neuropatia periférica iatrogênica, decor-
rente do posicionamento inadequado do paciente. As 
lesões dos nervos periféricos, embora raras, represen-
tam 12% das complicações em pacientes submetidos 
a anestesia geral, podendo causar déficit sensitivo ou 
motor, temporário ou permanente, bem como resultar 
em parestesia e dor. Os mecanismos de lesão são esti-
ramento, compressão e isquemia. Procedimentos mais 
longos são um fator de risco adicional. A paralisia do 
nervo fibular comum é a neuropatia de aprisionamento 
mais comum na extremidade inferior. É derivado das 
raízes nervosas de L4-S5, que viajam do plexo lombos-
sacral e ventralmente ao nervo ciático. Divide-se em 
nervo fibular comum e tibial, passando lateralmente ao 
côndilo da fíbula, onde é superior e vulnerável a lesões 
por compressão a uma estrutura externa. Para evitar tal 
complicação, é de suma importância evitar a pressão 
excessiva sobre o nervo fibular na cabeça da fíbula por 
meio de mesa cirúrgica acolchoada e pelo uso de um 
apoio suave entre as pernas na área do côndilo.
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terotópico como suporte ventricular me-
cânico: manejo anestésico e ecocardio-
gráfico. Relato de caso
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Introdução: Uma das contraindicações para o transplante 
cardíaco (TxC) ortotópico são os pacientes que evoluem 
com hipertensão pulmonar refratária a tratamento clínico. 
Em 1974, Barnad realizou o primeiro TxC heterotópico. 
Em 2020, Gaiotto et al propuseram uma técnica alterna-
tiva de anastomose do coração doador: anastomose da 
veia cava do doador término-terminal com a do receptor, 
anastomose da artéria pulmonar do doador com o átrio 
direito do receptor e a aorta do doador lateral à aorta do 
receptor. O objetivo deste relato é descrever o manejo 
anestésico e ecocardiográfico durante o TxC heterotó-
pico com esta nova técnica cirúrgica. Relato de caso: 
Paciente masculino, INTERMACS III e pressão arterial 
pulmonar média de 64 mmHg, não responsivo a trata-
mento com nitroprussiato de sódio e/ou óxido nítrico. 
O paciente deu entrada na sala operatória com supor-
te de oxigênio, taquidispneico, em uso de dobutamina 
e milrinona. Após monitorização padrão, o paciente foi 
induzido com midazolan, cetamina, fentanil e rocurônio. 
A intubação transcorreu sem intercorrências e o paciente 
foi acoplado à ventilação mecânica. Após IOT, foi intro-
duzida a sonda do ecoardiograma transesofágico (ETE). 
O exame ETE pré-CEC evidenciava uma miocardiopatia 
dilatada, com fração de ejeção de 20%, padrão restritivo 
diastólico e pressão sistólica da artéria pulmonar de 80 
mmHg. A anestesia foi mantida com sevoflurano a 1% e 
doses adicionais de fentanil e rocurônio. O paciente en-
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trou em CEC sem intercorrências e foi realizada a técnica 
cirúrgica descrita por Gaiotto et al. Durante o desmame 
da CEC, a função ventricular dos corações foi otimiza-
da com adrenalina, milrinona e óxido nítrico. Inicialmen-
te, o ritmo cardíaco foi controlado por marcapasso, mas 
o discincronismo entre os dois corações causou uma 
queda do débito cardíaco, pois os corações em paralelo 
apresentavam ritmos diferentes. Dessa forma, foi optado 
por deixar os corações em ritmos diferentes, ajustando 
a performance ventricular. O ETE pós-CEC orientou a 
deaeração do coração doador, além de avaliar a função 
ventricular. Foi possível avaliar o fluxo das anastmoses 
da artéria pulmonar no átrio direito e o fluxo da anasto-
mose da aorta, o que deu segurança para proceder o 
desmame da CEC sem intercorrências. A análise ecocar-
diográfica do coração doador ficou dificultada, pois este 
ficava repousado no hemitórax direito e para otimizar 
a sua visibilização, tínhamos que pedir para o cirurgião 
deslocar o coração para dentro do mediastino. Discus-
são: Podemos concluir que o TxC heterotópico pode ser 
uma técnica de assistência ventricular biológica para o 
paciente com hipertensão pulmonar fixa e o anestesista 
deve estar familiarizado com as técnicas cirúrgicas e as 
alterações anatômicas, fisiológicas e ecocardiográficas, 
específicas a esse procedimento.
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tadora de arterite de Takayasu após infec-
ção por COVID-19: relato de caso
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Introdução: As tromboses arteriais ocorrem em até 
10,5% dos pacientes hospitalizados, dentre esses, 
doenças como arterite de Takayasu e a infecção por 
COVID-19 são responsáveis por ocasionar altera-
ções vasculares importantes e eventos tromboem-
bólicos em pacientes críticos Apresentamos um re-
lato de caso de descompensação cardíaca devido 
à obstrução extensa de aorta torácica, em portador 
de arterite de Takayasu complicada logo após a CO-
VID-19. Relato de caso: Criança do sexo masculino, 
10 anos, 27 kg, com diagnóstico de miocardiopa-
tia dilatada de provável origem pós-viral há 2 anos 
(COVID-19), associada a claudicação em membros 
inferiores, emagrecimento e fadiga. Apresentou 
descompensação cardiovascular, insuficiência renal 
aguda com necessidade de diálise peritoneal, ascite 
volumosa e pneumonia. Em internação, fez uso de 
espironolactona, anlodipina, hidralazina, AAS, milri-
none e dobutamina. Realizado ecocardiograma trans-
torácico evidenciando cardiopatia grave, insuficiên-
cia mitral moderada, disfunção sistólica ventricular 
esquerda importante e obstrução em aorta torácica 
distal. Complementado com angiotomografia confir-
mando oclusão luminal em aorta torácica ao nível da 
8a vertebra torácica até emergência do tronco celíaco, 
circulação colateral toracoabdominal e dilatação de 
tronco pulmonar sugestivos de coarctação de aor-
ta, arterite de Takayasu, trombofilias e complicações 
pós-COVID-19. Indicado tratamento cirúrgico com 
bypass aorto-aórtico com retirada de grande quanti-
dade de trombo intraluminal, sendo realizada indução 
anestésica com cetamina 27 mg, fentanil 80 mcg, ro-
curônio 16 mg e manutenção com sevoflurano. Moni-
torado com ECG, PAM, EtCO2, temperatura, SatO2. 
Saída de circulação extracorpórea sem intercorrên-
cias. Apresentou atividade elétrica sem pulso ao repo-
sicionar paciente em leito, revertida com adrenalina, 
transfusão de concentrado de hemácias, correção de 
acidose respiratória importante no perioperatório. En-
caminhado à UTI em ventilação mecânica, com milri-
none 0,5 mcg/kg/min e adrenalina 0,1 mcg/kg/min em 
bomba de infusão. Discussão: A relação da COVID-19 
com eventos trombóticos já está bem estabelecida 
devido ao quadro inflamatório exuberante e fenôme-
nos hematológicos, tais como ativação plaquetária, 
disfunção endotelial e estase sanguínea. A arterite de 
Takayasu é uma doença idiopática, crônica, inflama-
tória e progressiva que causa estreitamento, oclusão 
e aneurismas das artérias sistêmicas e pulmonares, 
afetando principalmente aorta e seus ramos. O diag-
nóstico se baseia em sinais e sintomas, marcadores 
inflamatórios, arteriografia e biópsia. Neste caso, o 
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laudo pós-operatório confirmou a vasculite. Lesões 
oclusivas e estenóticas podem requerer revasculari-
zação por angioplastia percutânea, uso de endopró-
teses ou correção cirúrgica, igualmente ao caso. Por-
tanto, avaliação cuidadosa do paciente, tratamento 
das complicações e planejamento anestésico-cirúrgi-
co são fundamentais.
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Introdução: A pneumonectomia direita acarreta comple-
xas alterações na dinâmica cardiopulmonar. O manejo 
anestésico, portanto, é desafiador, e pode ser determi-
nante no desfecho desse procedimento cuja mortalidade 
é elevada. Relato de caso: Puérpera de 28 anos, sem co-
morbidades relevantes foi diagnosticada ao final da ges-
tação com adenocarcinoma de pulmão direito com inva-
são do brônquio principal ipsilateral e veia cava superior, 
acarretando atelectasia completa deste pulmão. Apre-
sentava boa capacidade funcional e o ecocardiograma 
e os exames laboratoriais estavam satisfatórios. Um mês 
após a indução do parto, foi submetida a pneumonecto-
mia direita aberta. Admitida em sala cirúrgica, punciona-
do acesso venoso periférico, e procedida monitorização 
mínima. Realizada peridural a nível T6-T7 com 12 ml de 
ropivacaína 0,2% e 2 mg de morfina e passado cate-
ter. Induzida anestesia geral com remifentanil, propofol 
e rocurônio e posicionado tubo duplo lúmen Carlens à 
esquerda. Anestesia balanceada mantida com sevoflu-
rano, remifentanil e rocurônio. Punção intra-arterial em 
radial esquerda, conectada ao sistema FloTrac/Vigileo™ 

e obtido acesso venoso central em femoral esquerda. 
Objetivando a normovolemia, a fluidoterapia foi guiada 
por metas e foram administrados 50 ml/kg de cristaloi-
de e 600 ml de concentrado de hemácias. Ventilação 
monopulmonar protetora com os seguintes parâmetros: 
FiO2 60%; Vt: 5 ml/kg; Fr: 16/min; I:E: 1:2. Encaminhada 
à unidade de terapia intensiva em uso de noradrenalina 
0,4 mcg/kg/min, vasopressina 0,04 UI/min e NO 20 ppm. 
No 5o dia pós-operatório, estava sem aminas e foi extu-
bada. Discussão: A pneumonectomia apresenta elevada 
mortalidade, podendo chegar até a 13%. A pneumonec-
tomia direita associa-se a uma mortalidade ainda maior 
pelo desvio do débito cardíaco para o menor pulmão 
restante, causando maior aumento da resistência vascu-
lar pulmonar e insuficiência de ventrículo direito (IVD). A 
avaliação pré-operatória deve focar na estratificação de 
risco, capacidade pulmonar pré e pós-operatória e reser-
va cardiovascular. Anestesia geral com ventilação mo-
nopulmonar é essencial para otimizar a visualização do 
pulmão a ser operado, mas contribui para complicações 
pulmonares, enfatizando a importância de estratégias de 
ventilação protetora. A analgesia é parte importante do 
plano anestésico e pode incluir agentes venosos, peri-
dural ou bloqueio de nervos. A hemodinâmica periope-
ratória representa um grande desafio, pela compressão 
mediastinal durante a ressecção, pela resposta inflama-
tória, pela hipertensão pulmonar com IVD e pela torção 
dos grandes vasos pelo balanço mediastinal na posição 
supina. A fluidoterapia também é um enorme desafio, já 
que estratégias liberais aumentam risco de lesão pulmo-
nar, mas, se muito restritivas, podem levar à lesão renal. 
Ademais, é controverso se as variações do volume sis-
tólico ou da pressão de pulso são confiáveis para prever 
fluido responsividade em cirurgias com tórax aberto.
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Introdução: A incidência de parada cardiorrespiratória 
(PCR) relacionada a anestesia, na população pediátrica, 
varia de 5,1–7,4/10.000 anestesias em países em desen-
volvimento em comparação a 0,65–3,4/10.000 anestesias 
em países desenvolvidos. As causas ventilatórias e car-
diovasculares correspondem aos principais fatores de ris-
co para essa complicação. Relato de caso: Paciente de 1 
ano de idade, 11 kg, portadora de tumor de mediastino de 
etiologia a esclarecer. Sem comorbidades, não fazia uso 
de medicamentos, sem alergias. Em programação cirúrgi-
ca para ressecção de tumor de mediastino sob anestesia 
combinada. Indução inalatória com sevoflurano e com-
plementação venosa com lidocaína 20 mg, fentanil 30 
mcg e propofol 30 mg. IOT com TOT 3,5 com cuff. Ao ser 
posicionada em decúbito lateral direito para anestesia pe-
ridural, apresentou bradicardia intensa (FC: 120–70 bpm). 
Foi rapidamente administrada atropina 0,1 mg, porém 
houve piora da frequência (FC: 32 bpm), caracterizando 
PCR. Posicionada em decúbito dorsal e iniciada reanima-
ção cardiopulmonar com retorno à circulação espontânea 
após 1 min. Puncionados PAI e acesso venoso central. 
No intraoperatório apresentou instabilidade hemodinâmi-
ca, com necessidade de adrenalina em infusão contínua 
(dose máxima de 0,08 mcg/kg/min). Ressecção de massa 
mediastinal sem intercorrências cirúrgicas, sangramento 
de pequena intensidade. Interrupção da administração de 
adrenalina ao final do procedimento, realizada peridural 
torácica com opioide, mantida intubada e encaminhada 
à UTI em ventilação controlada. Discussão: No caso des-
crito, o posicionamento levou à compressão do coração 
e dos vasos da base pelo tumor e gerou quadro de baixo 
débito, seguido de hipotensão arterial e hipóxia. O choque 
obstrutivo pode ser causado pela compressão de gran-
des vasos ou de um dos ventrículos. Um fator mecânico 
exercendo pressão intra ou extravascular pode reduzir a 
pré-carga ou aumentar a pós-carga, resultando em dimi-
nuição do débito cardíaco e distribuição inadequada de 
oxigênio para os tecidos. É um evento raro na população 
pediátrica e tem como diagnósticos diferenciais o pneu-
motórax hipertensivo, o tamponamento cardíaco, o trom-
boembolismo pulmonar e cardiopatias congênitas. Neste 
caso, o tratamento foi a desobstrução da circulação com 
retorno ao decúbito dorsal e início das manobras de rea-
nimação. Este relato mostra como uma simples mudança 
de posicionamento pode gerar consequências hemodi-
nâmicas graves, porém reversíveis graças ao diagnóstico 
precoce e treinamento da equipe.
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Perfil de pacientes submetidos a traqueo-
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queoesofágica devido à COVID-19 em um 
hospital de referência em Porto Alegre. 
Estudo observacional descritivo
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Introdução: O coronavírus 2019 (COVID-19) é uma doen-
ça altamente contagiosa que se espalhou rapidamente 
pelo mundo e se tornou uma grande preocupação de 
saúde pública. O reflexo das complicações tardias e o 
impacto disso na saúde global ainda permanece desco-
nhecido. A complicação mais comum e grave da infec-
ção por COVID-19 é a síndrome respiratória aguda grave 
que necessita de suporte de oxigênio e ventilação me-
cânica. Intubação prolongada, tempo aumentado para 
realização de traqueostomia, cuff com altas pressões e 
tubos endotraqueais grandes são fatores de risco para 
estenose traqueal em pacientes com COVID-19, além da 
própria inflamação do trato respiratório devido à doença. 
O objetivo  deste estudo é analisar o perfil de pacientes 
que evoluiu com estenose traqueal e fístula traqueoe-
sofágica devido à intubação prolongada por COVID-19 
e que foram submetidos a cirurgia de traqueoplastia. 
Métodos: Trata-se de um estudo observacional descri-
tivo. Foram pesquisados retrospectivamente, através de 
prontuário, pacientes atendidos em um hospital de refe-
rência de cirurgia torácica de Porto Alegre, no período 
de março de 2021 a julho de 2022 com o diagnóstico de 
estenose traqueal ou fístula traqueoesofágica após CO-
VID-19 e que foram submetidos a procedimento cirúrgi-
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co. Foram incluídos um total de 24 pacientes e realizada 
uma análise descritiva através de variáveis contínuas e 
categóricas. Resultados: Dos 24 pacientes do estudo, 
a maioria foi do sexo feminino (54%), a média de idade 
do paciente foi de 48,7 anos, 15 pacientes (63%) foram 
traqueostomizados previamente sendo que 10 pacien-
tes (66%) já se apresentavam sem cânula endotraqueal 
no momento anterior à cirurgia e um paciente tinha sido 
submetido à traqueoplastia prévia em outro serviço, mas 
que evoluiu com nova estenose. Dentre as comorbida-
des, a prevalência de hipertensão arterial foi de 41,6%, a 
de diabetes mellitus foi 20% e doenças psiquiátricas foi 
de 25%. Pela classificação de Myers-Cotton, 20% eram 
do grau II, 65% eram grau III, 10% grau IV e apenas um 
paciente se classificou no grau I. A taxa de complicações 
pós-operatórias como estenose na área de anastomo-
se, granuloma, paralisia vocal e traqueomalácia residual 
foi de 37,5%. Um paciente evoluiu com deiscência de 
anastomose traqueal e nova fístula traqueoesofágica e 
um paciente evoluiu com sangramento pós-operatório 
por deiscência de anastomose e fístula traqueoinomina-
da. Conclusão: Aproximadamente 5–12% dos pacientes 
com COVID-19 requerem internação na unidade de te-
rapia intensiva (UTI), onde geralmente necessitam de al-
gum suporte de oxigênio e intubação prolongada. A este-
nose laringotraqueal pós--intubação é uma complicação 
que ocorre em 10–22% dos pacientes não-COVID-19 
após intubação prolongada, enquanto a taxa de esteno-
se laringotraqueal relacionada à COVID-19 ainda é des-
conhecida. Estima-se que o custo com as complicações 
tardias da COVID-19, tais como a estenose traqueal, seja 
alto e impacte de forma importante os serviços de saúde.
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Brasília. Estudo unicêntrico retrospectivo 
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Introdução: O estudo da hemostasia é de suma impor-
tância na prática do anestesiologista, devido aos gran-
des impactos na morbimortalidade do sangramento 
perioperatório não controlado, sobretudo em cirurgias 
de grande porte. A literatura médica é farta de artigos 
que relacionam aumento da morbimortalidade perio-
peratória e o uso indevido de hemocomponentes e he-
moderivados. O objetivo deste trabalho foi identificar a 
prevalência da hemotransfusão em cirurgias cardíacas 
na instituição. Métodos: Estudo descritivo, retrospecti-
vo, transversal. Revisão de dados de prontuário médico 
hospitalar. Aprovado no Comitê de Científico da insti-
tuição. Foram incluídos pacientes submetidos a cirur-
gias cardíacas no período de agosto de 2014 a julho de 
2020 em hospital quaternário de Brasília. Excluíram-se 
menores de 18 anos, gestantes e pacientes em ECMO. 
Consideramos p < 0,05 estatisticamente significativo. 
Resultados: Do total de 353 cirurgias, a prevalência de 
transfusão de hemoderivados foi de 50,7% (179/353), 
maior no sexo feminino 58,6% (85/145) vs. 45,2% 
(94/208), com p = 0,013 e RP 1,3 (1,06–1.59 IC95%). 
O consumo médio de concentrado de hemácias foi de 
1,19±2,25 unidades em 24 h e 1,32±2,39 entre 24–48 h;  
de plasma fresco foi de 0,53±1,28 unidades em 24 h  
e 0,58±1,44 entre 24–48 h. A média do consumo to-
tal de plasma foi de 1,11±2,68 e plaquetas, em 24 h  
de 0,29±0,84 e 0,33±0,97 unidades em 48 h. Crio-
precipitado 0,03±0,20 nas 24 h e 0,04±0,23 nas 48 h.  
Nesses resultados parciais, não houve diferença no 
desfecho “tempo de internação em UTI” pela exposi-
ção aos fatores de risco: diabetes, hipertensão, obesi-
dade e uso de hemoderivados. Conclusão: O consumo 
de sangue e hemoderivados ainda é bastante preva-
lente nessa população (50,7%) e maior no sexo femi-
nino. A implementação de protocolos com utilização 
dessas medicações e a posterior análise do impacto 
na redução do consumo de hemoderivados será im-
portante em estudos futuros, que estão em andamen-
to na instituição, pois pode associar-se à redução de 
complicações pós-operatórias graves.
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Introdução: A DSAV parcial consiste na combinação 
de uma comunicação interatrial ostium primum e fen-
da da cúspide anterior da válvula mitral. Após a cor-
reção da DSAV parcial, a progressiva regurgitação 
atrioventricular é um problema que ainda pode ocor-
rer, sendo a utilização do ecotransesofágico indispen-
sável na reoperação desses pacientes. Relato de caso: 
Paciente do sexo masculino, 64 anos, antecedente de 
HAS, fibrilação atrial crônica e portador de marcapas-
so bicameral por bloqueio atrioventricular total (BAVT). 
Em relação ao histórico cirúrgico prévio, relata 2 cirur-
gias para correção do defeito de septo atrioventricular 
parcial (DSAV parcial) aos 18 e 54 anos. Submetido à 
plastia mitral e tricúspide com correção de cleft em 
A2/P1. Apresenta fração de ejeção de 63%, valva mi-
tral com dilatação do anel e cleft da cúspide anterior, 
com insuficiência mitral de grau importante e insufi-
ciência tricúspide de grau moderado. Cirurgia reali-
zada sem intercorrências, sob anestesia geral venosa 
total e ecocardiograma transesofágico 2D para moni-
torização hemodinâmica e avaliação da plastia valvar, 
sem sinais de estenose ou refluxo durante o exame 
após a correção cirúrgica. Tempo de CEC de 95 min 
e de anóxia 70 min. Paciente encaminhado a UTI sem 
intercorrências, intubado, estável hemodinamicamen-
te com noradrenalina 0,1 mcg/kg/min e dobutamina 5 
mcg/kg/min. Discussão: Defeito de septo atrioventri-
cular (DSAV) corresponde a 2,9% das deformidades 
congênitas, sendo que 60% dos casos são DSAV par-
ciais. A cirurgia para correção de insuficiência atrio-
ventricular esquerda após cirurgia de defeito do septo 
atrioventricular parcial (DSAV parcial) é uma condição 
comum de reoperação nesses pacientes, sendo que 
o fechamento do cleft na primeira operação para cor-
reção de DSAV é considerado relevante para evitar 
reoperações no futuro. O uso do ecotransesofágico no 
intraoperatório apresenta um importante papel no ma-
nejo dos reparos valvares e na avaliação da cúspide, 
sendo nível de evidência IA no reparo valvar.
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Introdução: A telangiectasia hemorrágica hereditária 
(THH), ou síndrome de Rendu-Osler-Weber é doen-
ça autossômica dominante com prevalência de 1 em 
10.000 indivíduos. O quadro clínico é caracterizado por 
epistaxe recorrente, malformações arteriovenosas pul-
monares, hepáticas e cerebrais, além de manifestações 
cutâneas como telangiectasias, encontradas principal-
mente nos lábios, face e dedos. Relatamos o caso de 
paciente hipoxêmica por malformação arteriovenosa 
pulmonar na qual a sedação durante embolização pul-
monar trouxe benefícios ao desfecho. Relato de caso: 
Paciente feminina, 53 anos, diabética tipo 2 e dislipidê-
mica. Há 5 anos, apresentou quadro de dificuldade de 
extubação após cirurgia de nódulo de cordas vocais e 
dispneia progressiva. Em uso de dapaglifozina/metfor-
mina (5 mg/1 g) e rosuvastatina. Foram identificadas 
múltiplas malformações arteriovenosas pulmonares à 
angioTC, sobretudo no segmento lingular inferior com 
necessidade de abordagem cirúrgica. Também apre-
sentava achados compatíveis com dilatação vascular 
cerebral. Ao exame físico, a paciente encontrava-se 
eupneica com saturação de oxigênio em ar ambiente 
de 88%, a gasometria arterial apresentava como anor-
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malidade a PaO2 de 63 mmHg. A monitorização uti-
lizada foi cardioscópio, oximetria de pulso e pressão 
arterial não invasiva. Obtido acesso venoso periférico 
14G. A opção anestésica foi a sedação realizada com 
doses fracionadas de midazolam e fentanil, sem inter-
corrências, com suplementação de O2 sob máscara de 
Hudson. Foram administrados 1000 ml de solução de 
RL para hidratação. O procedimento da cirurgia endo-
vascular ocorreu por via femoral direita para emboli-
zação dos shunts em território pulmonar, por meio da 
inserção de “plug”, sob anestesia local. A paciente re-
cebeu 5000 U de heparina, com reversão ao final com 
protamina guiada por TCA (tempo de coagulação ativa-
do). A SpO2 ao término do procedimento era de 95% 
em ar ambiente, após 120 min. A paciente recebeu alta 
com 48 h de pós-operatório. Discussão: Alterações 
pulmonares ocorrem em aproximadamente 50% dos 
indivíduos com THH. A sedação venosa pode ser boa 
opção de técnica anestésica para procedimentos endo-
vasculares. Neste caso, trouxe vantagens em relação à 
anestesia geral por evitar alterações na hemodinâmica 
pulmonar ocasionada pela ventilação com pressão po-
sitiva e o efeito dos anestésicos gerais que poderiam 
agravar o shunt intrapulmonar. A sedação preserva a 
avaliação neurocognitiva e o reconhecimento precoce 
de complicações isquêmicas. Há risco significativo de 
complicações graves, incluindo acidente vascular ce-
rebral, ataques isquêmicos transitórios e infecções re-
correntes. Por outro lado, o risco de hemoptise maciça 
e rutura de MAV concorrem para aumento da morbi-
mortalidade. O tratamento dependerá do tamanho das 
anomalias vasculares, sintomas e localização e pode 
incluir embolização das regiões de shunt pulmonar, in-
tervenção cirúrgica e/ou vigilância contínua.
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Introdução: O pseudoaneurisma ventricular e a necrose 
do septo ventricular são complicações mecânicas raras, 
com incidência de 0,1% e 1–2%, respectivamente, den-
tre os pacientes que sofreram infarto agudo do miocár-
dio (IAM). Possuem fisiopatologias semelhantes já que 
envolvem a necrose do tecido miocárdico previamente 
acometido pelo IAM. Neste relato de caso, descrevemos 
um paciente que foi diagnosticado com IAM e apresentou 
como complicações, durante a investigação com exames 
de imagem, pseudoaneurisma ventricular e comunicação 
interventricular. Relato de caso: LCS, 65 anos, masculino, 
branco, hipertenso, diabético e ex-tabagista 27 maços/
ano, foi admitido em pronto atendimento com queixa de 
dor torácica há 1 dia associada a síncope e êmese. Ao 
exame físico apresentava sopro sistodiastólico panfocal 
mais intenso em foco mitral. Foi realizado eletrocardiogra-
ma que evidenciou supradesnivelamento de segmento ST 
(IAMCSST) em paredes anterior e lateral e dosagem de 
troponina com delta significativo. Com o diagnóstico de 
IAMCSST, o paciente foi duplamente antiagregado e en-
caminhado para a realização de exames de imagem com-
plementares com os principais achados: visualização de 
descontinuidade em região média da parede inferior do 
ventrículo esquerdo (VE) com fluxo sistodiastólico comu-
nicando-se com pericárdio em ecocardiograma transtorá-
cico, e imagem de perfuração da parede livre ínfero-basal 
com grande formação aneurismática em cateterismo de 
câmaras cardíacas esquerdas e cineangiocoronariografia. 
Dessa forma, indicou-se cirurgia cardíaca de emergên-
cia, com uso de circulação extracorpórea (CEC), para fe-
chamento de orifício em VE. Durante o ecocardiograma 
transesofágico, ainda em sala cirúrgica, foi visualizada 
comunicação interventricular residual. Discussão: o pseu-
doaneurisma ventricular e a ruptura do septo interventricu-
lar são complicações mecânicas raras do IAM que apre-
sentaram queda em sua incidência nas últimas décadas 
devido ao avanço na terapia de reperfusão do miocárdio. 
Apesar de apresentarem a mesma etiologia, as áreas car-
díacas mais comumente acometidas pelo IAM se diferem 
entre as duas patologias, o que torna ainda mais rara essa 
associação. Nesses casos, associados ou não, a correção 
cirúrgica de emergência se faz necessária para redução da 
morbimortalidade desses pacientes.
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Pseudo-insuficiência aórtica na dissecção 
de aorta. Relato de caso
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Introdução: A dissecção de aorta causa o descolamen-
to da camada íntima da artéria, criando uma falsa luz e 
permitindo fluxo sanguíneo através da mesma. No sub-
tipo Stanford A há envolvimento da aorta ascendente e 
no subtipo Stanford B o acometimento é da aorta des-
cendente. Em jovens, o fator de risco mais importante é 
o uso de drogas ilícitas (cocaína). Pode ocorrer também 
comprometimento da valva aórtica. A avaliação da função 
da valva aórtica no transoperatório pode modificar o pla-
nejamento cirúrgico, e o desfecho. O objetivo deste estu-
do foi relatar um caso de dissecção aórtica, associado à 
regurgitação aórtica secundária a interposição mecânica 
da valva por material oriundo da camada íntima disseca-
da. Relato de caso: Paciente feminina, 40 anos, tabagista 
ativa e usuária de cocaína, história prévia de 3 stents far-
macológicos. Chegou referindo dor precordial súbita em 
aperto de forte intensidade com início há 30 min, sem ir-
radiação, sendo realizada angioplastia coronariana trans-
luminal percutânea (ACTP). ECG: padrão Wellens em pa-
rede anterior, zona inativa em parede inferior e inversão de 
onda T na parede lateral alta, com suspeita de IAM com 
supra de ST. Após 3 dias de evolução, apresentou perda 
de força em MMII e perda esfincteriana. Realizada TC de 
crânio e coluna sem alterações. Na angiotomografia havia 
dissecção de aorta com aparente oclusão aórtica distal. 
Controle da pressão arterial e FC com nitroprussiato e es-
molol. Realizado ETT à beira do leito pré-operatório: dis-
secção aórtica Stanford A, linha de dissecção 1,1 cm do 
plano valvar aórtico e eversão diastólica de flap íntimas 
em direção a valva aórtica e via de saída ventricular es-
querda, promovendo déficit de coaptação e regurgitação 

aórtica de grau importante. A correção da dissecção por 
via aberta foi feita 9 dias após internação. Na ETE no tran-
soperatório: lesão de camada íntima com flap e insuficiên-
cia aórtica por interposição mecânica do flapping. Optado 
por troca de aorta ascendente por prótese e manutenção 
da valva aórtica nativa e não intervenção do arco aórtico. 
Exame de controle com ETE no transoperatório: corre-
ção da insuficiência valvar aórtica sem necessidade de 
intervenção corretiva da valva aórtica. Paciente internada 
na unidade coronariana (UCI) por 12 dias e alta hospita-
lar sem intercorrências. Discussão: O padrão Wellens é 
caracterizado por um padrão de alterações morfológicas 
específicas da onda T e está associado à grave estenose 
do segmento proximal do ramo descendente anterior da 
artéria coronária esquerda. No entanto, a dissecção de 
aorta externa pode mimetizar o padrão Wellens, sendo 
primordial a realização de exames de imagem para melhor 
elucidação do caso e conduta apropriada de preferência 
antes da cirurgia, mas, se necessário e possível, durante 
o procedimento cirúrgico. Nesse caso, em especial, o uso 
da ecocardiografia transesofágica permitiu a visualização 
da resolução da insuficiência aórtica sem necessidade de 
terapêutica adicional.
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Resolução conservadora de fístulas brôn-
quio-esofágicas após intubação com tubo 
duplo lúmen: um relato de caso
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Instituição: Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual de São Paulo (IAMSPE)
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O principal instrumento utilizado para 
garantir a ventilação monopulmonar é o tubo duplo 
lúmen, que consegue efetivamente ventilar o pulmão 
não dependente e esvaziar o dependente. Devido à 
natureza do tubo, mais calibroso, e às dificuldades 
inerentes à sua correta locação, o seu manejo pode 
resultar em variadas lesões de via aéreas, desde la-
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cerações de cordas vocais até lesões de brônquios-
-fonte ameaçadoras à vida. Relato de caso: Paciente 
de 65 anos, 80 kg, 175 cm, portador de hipertensão 
arterial sistêmica e doença pulmonar obstrutiva crôni-
ca com carga tabágica de 23 maços/ano, submetido à 
lobectomia superior direita sob anestesia geral venosa 
total associada à peridural T6-T7, com monitorização 
padrão. Intubação realizada com TDL Robertshaw es-
querdo no 37. Devido à ausência de fibroscópio flexí-
vel compatível, a seletivação foi feita às cegas, sendo 
a confirmação através de ausculta pulmonar. Foram 
realizadas 4 tentativas de seletivação, sendo as 3 pri-
meiras falhas devido à migração do lúmen brônquico 
esquerdo para o brônquio fonte direito. Após rotação 
anti-horária, obteve-se o correto posicionamento. In-
traoperatório sem intercorrências, com posterior extu-
bação. No pós-operatório, em leito de UTI, o paciente 
apresentou borbulhamento excessivo em dreno de 
tórax, levantando a hipótese de lesão de via aérea. 
Realizada broncoscopia, na qual foram identificadas 
2 lesões fistulosas (bronco-esofágicas), uma em brôn-
quio-fonte direito e a outra em brônquio-fonte esquer-
do. Equipe cirúrgica decidiu por manejo conservador, 
com subsequente recuperação plena do paciente. 
Discussão: É de grande importância para o aneste-
siologista o conhecimento sobre as complicações as-
sociadas à manipulação de via aérea por tubos duplo 
lúmen, isso inclui não só o conhecimento dos tipos 
de lesões que podem ocorrer, mas também como re-
conhecê-las e abordá-las, bem como minimizar essas 
ocorrências. As lesões em questão felizmente não re-
sultaram em comprometimento da função ventilatória 
e/ou cardiocirculatória. Neste caso, pelo menos dois 
fatores de risco de destaque podem ser identifica-
dos: paciente com DPOC e com múltiplas tentativas 
de locação do tubo. Como sabemos, existem fatores 
de risco intrínsecos ao paciente (DPOC, traqueoma-
lácia, distorções não específicas da árvore brônquica 
e enfraquecimento da parede secundário ao uso de 
esteroides) e relacionados ao equipamento e à técnica 
empregada (tipo e tamanho de tubo, experiência do 
anestesista, múltiplas tentativas de locação, uso ina-
dequado de fio-guia etc.). Apesar dos cuidados usuais 
no manejo da via aérea, lesões brônquicas de gravida-
de considerável podem ocorrer, especialmente quan-
do temos presentes os fatores de risco já citados. O 
manejo desses casos será discutido com a equipe 
cirúrgica, considerando o status clínico do paciente 
e a repercussão sistêmica provocada pela lesão. De 
toda forma, é necessário alto grau de suspeição para 
levantar a possibilidade de lesão brônquica o mais rá-
pido possível.
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Síndrome de Kounis após indução anes-
tésica: relato de caso

Gabrielle Mahêda de Souza Lira*, Patrick Augusto Gama 
Lima de Oliveira, Jessé Domingos Pimenta Junior, Fer-
nanda Carvalho Maciel, Fernando de Carvalho Corrêa 
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Introdução: A síndrome de Kounis (SK) foi descrita pela 
primeira vez em 1991, definida como desenvolvimento 
de uma síndrome coronariana aguda e reação alérgica 
do tipo anafilática causada por uma ativação imunoló-
gica. O diagnóstico é essencialmente clínico, exames 
de imagem e laboratoriais auxiliam na identificação 
da patologia cardíaca. São diagnósticos diferenciais 
IAM, angina instável, angina de Prinzmetal e síndrome 
de Takotsubo. O tratamento consiste na resolução da 
reação alérgica seguida de estabilização coronariana. 
Relato de caso: Paciente feminina, 35 anos, caucasia-
na, IMC = 20, com histórico de asma e rinite alérgica, 
alergia a ácido acetilsalicílico; classificada como ASA 
II. Proposta de tireoidectomia total devido ao carci-
noma de tireoide. Submetida a anestesia geral balan-
ceada, com monitorização de acordo com os critérios 
padrões da ASA, BIS e TOF, além de venóclise em 
membro superior direito com Jelco 18G. Foi realizada 
antibioterapia profilática 30 min antes da incisão com 
cefazolina. Indução anestésica com precedex e remi-
fentanil em bomba infusora, propofol e succinilcolina. 
Realizada intubação orotraqueal com tubo aramado 
7,0 mm com cuff. Manutenção da anestesia com se-
voflurano e remifentanil. Após aproximadamente 10 
min da indução, foi detectado drástico aumento da 
frequência cardíaca e hipotensão arterial, além disso, 
identificado presença de eritema em tórax e abdome. 
Realizada tentativa de resgate com efedrina sem efei-
to. Imediatamente optado por interrupção de medica-
mentos e do preparo da pele; paciente colocado em 
posição de Trendelenburg, injeção de adrenalina via 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

44

intravenosa e hidratação vigorosa com Ringer Lacta-
to. Nesse contexto, foi observado pela cardioscopia 
supradesnivelamento do segmento ST. Optou-se por 
aumento da oxigenoterapia, infusão de adrenalina, 
associado a nitroglicerina. Realizada punção de veia 
jugular interna direita guiada por ultrassom. Após cer-
ca de 1 h, a pressão arterial e a frequência cardíaca 
se estabeleceram dentro dos padrões da normalidade, 
houve estabilização do quadro clínico e desintubação 
traqueal. Encaminhada ao CTI estável hemodinami-
camente, Ramsay III e Aldrete 9. Para investigação 
do caso, foi dosada triptase e troponina e solicitado 
ecocardiograma transtorácico e cateterismo cardíaco, 
que não revelou alteração da contratilidade segmen-
tar ou anatômica. Discussão: A SK caracteriza-se por 
sinais e sintomas de uma angina secundária a uma 
reação de hipersensibilidade. Sua incidência não é 
conhecida por se tratar de uma doença pouco diag-
nosticada. A sua fisiopatologia continua por esclare-
cer, porém sugere-se que há um limiar de ativação de 
mastócitos e liberação de mediadores a partir do qual 
ocorre vasoespasmo das artérias coronárias e erosão 
ou ruptura de placas ateromatosas. É necessária a 
realização de mais estudos para conhecer a epide-
miologia, diagnóstico e tratamento de uma síndrome 
já muito descrita e tão pouco conhecida por profissio-
nais que atuam em unidades fechadas.
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Síndrome de reperfusão secundária ao 
implante de endoprótese por laceração 
aórtica via endoscópica: relato de caso
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Introdução: A síndrome pós-reperfusão (SPR) é caracte-
rizada por um conjunto de alterações metabólicas locais 
e sistêmicas secundárias ao estresse oxidativo, desen-
cadeada por um período de isquemia locorregional. Ha-

vendo a restauração do fluxo, os subprodutos do meta-
bolismo anaeróbio são liberados na circulação sistêmica, 
podendo cursar com disfunção orgânica, alterações he-
modinâmicas e desequilíbrio acidobásico grave. Relato 
de caso: Homem, 64 anos, 90 kg, diagnosticado com 
acalasia há 30 anos, elegível para dilatação endoscópica 
com miotomia esofagiana devido à piora dos sintomas 
no último ano. Foi submetido a anestesia geral, indução 
com 150 mg de propofol, 250 mcg de fentanil e 100 mg 
de succinilcolina, manutenção realizada com sevoflura-
no 1–2% e remifentanil 0,05–0,2 mcg/kg/min. Após 5 h 
do início, houve o relato pela equipe cirúrgica de uma 
lesão inadvertida com sangramento de grande monta, 
procedida por uma piora súbita das condições hemo-
dinâmicas, sendo aventada a hipótese de laceração da 
aorta torácica durante a miotomia. Contatada a equipe 
da cirurgia vascular, que realizou a passagem de balão 
Reliant e implante de endoprótese torácica 4 h após a 
lesão, confirmado por aortografia. No decorrer do perío-
do entre a lesão e a passagem da endoprótese, foi pun-
cionada linha arterial e acesso venoso central e iniciado 
vasopressores, atingindo doses máximas de noradrenali-
na 5 mcg/kg/min, adrenalina 1,5 mcg/kg/min e vasopres-
sina 0,04 U/min para manutenção da PAM entre 50–60 
mmHg, além da transfusão de 5 concentrados de he-
mácias e correção de distúrbios eletrolíticos adjacentes. 
Ao todo, foram colhidas 4 gasometrias arteriais, sendo a 
primeira após o episódio de sangramento evidenciando 
pH 7,07, pCO2 24, pO2 144, Hb 10,1, lactato 10,6, BE 
- 20,6, HCO3 7,2; realizada correção do distúrbio meta-
bólico com a reposição de bicarbonato de sódio. Após 
início da reperfusão com a desinsuflação progressiva do 
balão, paciente evoluiu com piora da instabilidade he-
modinâmica progredindo com taquicardia supraventricu-
lar seguida de taquicardia ventricular sem pulso, sendo 
iniciadas medidas de ressuscitação cardiopulmonar sem 
êxito e constatado óbito após 11h20min do início do pro-
cedimento. Discussão: A SPR pode ser mais comumente 
resultado de isquemia musculoesquelética, infarto agudo 
do miocárdio (IAM), parada cardiorrespiratória e trans-
plantes de órgãos. É fundamental o anestesista incluir 
em seu planejamento tal entidade e ficar atento para as 
repercussões intraoperatórias hemodinâmicas e sistêmi-
cas em múltiplos órgãos, podendo cursar com choque 
refratário e óbito. Ainda é incerto o tempo máximo seguro 
para realizar a reperfusão e evitar prejuízos, especialmen-
te em cirurgias com isquemia de grandes territórios. O 
tratamento consiste em identificar os riscos do proce-
dimento e se antever, manejando a disfunção orgânica 
muita das vezes com necessidade de aminas, otimizar 
hidratação e correção dos distúrbios metabólicos e aci-
dobásicos precocemente.
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Síndrome de Takotsubo pós-operatória: 
série de casos
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Introdução: A síndrome de Takotsubo é caracterizada 
por disfunção ventricular transitória sem coronariopatia 
obstrutiva e pode ser desencadeada por doença aguda, 
estresse físico ou emocional. No perioperatório, o pro-
cedimento ou intercorrências relacionadas podem ser 
desencadeantes, seja por impactos físicos ou psicoló-
gicos. A incidência é incerta, sobretudo quando consi-
derado o subdiagnóstico. A fisiopatologia é incerta e a 
teoria mais aceita se baseia na hiperatividade adrenérgi-
ca. O tratamento é suporte, já que as manifestações são 
autolimitadas, com recuperação em até 6 meses. Série 
de casos: Trata-se de 6 pacientes com idade entre 19–79 
anos, sendo 3 do gênero feminino, 2 estado físico ASA I, 
2 ASA II, 2 ASA III. Em 3 casos foi identificado desenca-
deante: infiltração de sítio cirúrgico com vasoconstrictor, 
crise adrenérgica em paciente com feocromocitoma e 
acidente automobilístico 3 dias antes dos sintomas. Um 
paciente havia passado por estresse emocional (tentativa 
de suicídio do filho), além ser operado de urgência por 
colecistite aguda. Em 2 casos nenhum desencadeante 
foi evidenciado. Em 4 casos a apresentação ao ecocar-
diograma foi típica (hipocinesia médio-apical), em 1 hou-
ve padrão de Takotsubo invertido (hipocinesia médio-ba-
sal) e em 1 houve hipocinesia difusa. A menor fração de 
ejeção foi inferior a 30% em 4 casos, de 36% em 1, e de 
42% em outro. Apenas 1 paciente não necessitou de su-
porte hemodinâmico, 3 utilizaram vasopressores e inotró-
picos, 1 usou balão intra-aótico (BIA) e 1 BIA associado 
a membrana de oxigenação extracorpórea venoarterial 
(ECMO-VA). Três iniciaram sintomatologia na sala opera-
tória (2 edemas agudos de pulmão e 1 hipotensão), 1 na 
sala de RPA (dor precordial e sudorese), 1 no pós-opera-
tório imediato (parada cardiorrespiratória inexplicada) e 1 

no segundo pós-operatório (congestão pulmonar). Como 
desfecho, 1 evoluiu a óbito enquanto 5 receberam alta 
com fração de ejeção recuperada. O tempo de interna-
ção variou de 3–88 dias (3, 8, 9, 46 e 88 dias), sendo 
a internação mais longa relacionada a acidente vascular 
encefálico posterior ao início da insuficiência cardíaca. O 
paciente que evoluiu a óbito apresentou choque séptico 
associado. Discussão: A teoria mais aceita para etiopato-
gênese se relaciona a descarga adrenérgica, identificada 
em 2 dos casos (infiltração com vasoconstrictor e feo-
cromocitoma). O uso de simpatomiméticos (dobutamina, 
noradrenalina, adrenalina) tem racional controverso ao 
se analisar a possível fisiopatologia já citada, porém é a 
opção para casos instáveis. O suporte mecânico parece 
promissor pela análise dos casos. Na maioria dos casos 
há recuperação completa, apesar da mortalidade em tor-
no de 5,6% e a ocorrência de eventos cardiovasculares 
maiores atingir 5,9%. Ambos os desfechos ocorreram em 
nossa série. Por esses dados, podemos apontar provável 
subdiagnóstico e entendemos que a identificação pre-
coce e suporte hemodinâmico agressivo são favoráveis.

Referências
Agarwal S, Sanghvi C, Odo N et al. Perioperative Takot-
subo cardiomyopathy: Implications for anesthesiologist. 
Ann Card Anaesth. 2019;22(3):309-15.
García Guzzo ME, Sánchez Novas D, Iglesias FÁ, Deluca 
Bisurgi D, Domenech G, Terrasa SA. Anesthetic implica-
tions of perioperative Takotsubo syndrome: a retrospec-
tive cohort study. Can J Anaesth. 2021;68(12):1747-55.

Strain miocárdico em cirurgias cardíacas: 
uma análise interina de um estudo pros-
pectivo observacional
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so Grimm Junior, Eduardo Meller Burigo, Gabriel Simoni 
Rossi Fermo 
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A disfunção ventricular pré-operatória pode 
ocasionar instabilidade hemodinâmica, necessidade de 
suporte inotrópico, prolongar a internação hospitalar e 
aumentar a mortalidade. Dentre as complicações em ci-
rurgias cardíacas, a síndrome do baixo débito cardíaco 
(SBDC) é considerada comum e se relaciona com pior 
desfecho. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
(FEVE) é uma medida indireta da função sistólica, sendo 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

46

baseada em suposições geométricas para sua precisão 
e reprodutibilidade. Por outro lado, o global longitudinal 
strain (GLS) mede a deformação miocárdica, sendo mais 
preciso ao detectar disfunções iniciais não visualizadas 
pela FEVE. O objetivo deste estudo é avaliar a correlação 
do GLS do VE em duas dimensões com a ocorrência de 
SBDC após circulação extracorpórea (CEC) em pacien-
tes com FEVE preservada em cirurgias de revasculariza-
ção do miocárdio (CRM). Os desfechos secundários ava-
liados relacionaram o GLS com tempo de internação em 
terapia intensiva e hospitalar, tempo de uso de noradre-
nalina, lactato na chegada à UTI, necessidade de diálise, 
pneumonia, delirium e mortalidade hospitalar. Métodos: 
Estudo prospectivo observacional com amostra de 30 
pacientes submetidos a CRM com FEVE preservada. An-
tes da indução foi realizada ecocardiografia transtorácica 
e após, transesofágica para obtenção de valores de GL-
SAI (GLS prévio a indução) e GLSDI (GLS após indução). 
A SBDC foi definida por necessidade de suporte inotró-
pico desde a saída de CEC e até 24 h do pós-operatório. 
Foi realizada indução venosa com propofol 2–3 mg/kg, 
sufentanil 0,5 mcg/kg e manutenção com sevoflurano. 
Os estudos foram transferidos para estação de trabalho 
onde cálculos do GLS foram realizados por examinador 
cego ao período perioperatório. Resultados: A amostra 
final foi de 30 pacientes, e 43% destes desenvolveram 
SBDC. Pacientes que apresentaram SBDC no pós-ope-
ratório (n = 13) apresentaram média do GLSAI corres-
pondente a -16,51±4,8% e do GLSDI, -14,74±2,8%. Os 
pacientes que não apresentaram SBDC obtiveram GL-
SAI de -13,24±3,6% (p = 0,05) e -12,88±3,0% (p = 0,28) 
de GLSDI. O GLSAI para delirium pós-operatório foi de 
-12,50±4,0% e -15,91±4,2% (p = 0,04) para sua ausência. 
A mortalidade hospitalar apresentou GLSAI -10,50±3,9% 
em relação a GLSAI -15,29±4,2% (p = 0,04) da alta hos-
pitalar. O GLSDI reduzido correspondeu a maior tempo 
de internação (p = 0,04). Nos demais desfechos secun-
dários não houve correlação estatisticamente significan-
te. Na análise multivariada, valores reduzidos de GLSAI 
foram fator de risco independente para mortalidade hos-
pitalar (OR, 0,63; IC 95%, 0,46–0,85; p = 0,003) e delirium 
(OR, 0,05; IC 95%, 0,64–1,00; p = 0,05). Conclusão: Os 
valores de GLSAI e GLSDI não tiveram correlação com 
ocorrência de SBDC pós CEC, porém o GLSAI foi um 
preditor de risco independente para delirium e mortalida-
de hospitalar após CRM com CEC.
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Transplante cardiopulmonar: um relato 
de caso

Luiza Vettorazzo Amaral*, Thiago Esgalha Sartori, Jose 
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Introdução:  O transplante (Tx) coração-pulmão é uma al-
ternativa para pacientes com doença terminal cardiopul-
monar. Entretanto, é um procedimento com alta morta-
lidade, tendo sido realizados no Brasil poucas vezes. O 
presente relato discorre sobre o último Tx cardiopulmo-
nar realizado no Brasil até a presente data.  Relato de 
caso: Paciente do sexo masculino com 24 anos, portador 
de insuficiência cardíaca estágio D em razão de comu-
nicação interventricular (CIV) com síndrome de Eisen-
menger, sem outras comorbidades ou cirurgias prévias. 
Ecocardiografia evidenciava disfunção leve a moderada 
biventricular com sobrecarga volumétrica global e CIV 
de 15 mm com shunt bidirecional, além de hipertensão 
pulmonar grave. Cateterismo direito confirmava pressão 
de artéria pulmonar elevada (120 mmHg). Indicado Tx 
duplo coração-pulmão, que foi realizado em março de 
2022 com anestesia geral balanceada e bloqueio bilate-
ral do plano eretor da espinha com ropivacaína. Indução 
anestésica com fentanil, propofol e rocurônio. Manuten-
ção com dexmedetomidina, remifentanil, propofol e ro-
curônio. Monitorização intraoperatória com cateter de 
Swan-Ganz, pressão arterial invasiva, pressão venosa 
central, ecocardiograma transesofágico, índice bispec-
tral, oximetria cerebral e temperatura esofágica. Cirurgia 
realizada através de toracotomia bilateral anterior com 
esternotomia transversa (Clamshell), com tempo de cir-
culação extracorpórea de 3h15min. Paciente recebeu 
250 ml albumina, 3500 ml de solução balanceada e 500 
ml de cloreto de sódio a 0,9%. Urinou 1200 ml. Do ponto 
de vista hematológico, foram administrados sob norte de 
tromboelastometria (TEG): 3250 mg de ácido tranexâmi-
co, 1000 U de complexo protrombínico, 5 g de complexo 
de fibrinogênio e protamina para reversão de heparina; 
984 ml de autotransfusão intraoperatória, sem neces-
sidade de concentrado de hemácias. Foi extubado nas 
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primeiras 18 h de pós-operatório (PO). Realizada anal-
gesia controlada pelo paciente (PCA) venosa + pregaba-
lina devido à plaquetopenia. Instalou-se cateter peridural 
com PCA no 2o dia de PO. Paciente teve alta hospitalar 
após um mês, sem outras complicações. Discussão:  A 
principal indicação de Tx coração-pulmão é a cardio-
patia congênita, e a proporção de patologias cardíacas 
adquiridas concomitantes à hipertensão pulmonar e/ou 
doença pulmonar intrínseca tem crescido. A mortalidade 
imediata está relacionada sobretudo à hemostasia inade-
quada, e nos primeiros 30 dias são falência do enxerto, 
complicações técnicas e infecção. A anestesia para Tx 
cardiopulmonar deve focar em manejo hemodinâmico, 
controle da coagulação, planejamento de analgesia intra 
e pós-operatória para otimizar a reabilitação. O uso de 
TEG auxilia na correção de distúrbios de coagulação de 
modo precoce, reduzindo uma das principais causas de 
óbito destes pacientes. Esta é uma cirurgia ainda pouco 
realizada, mas que tende a crescer com o recadastra-
mento de centros de São Paulo e capacitação de equi-
pes anestésica e cirúrgica.
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Introdução: O transplante cardiopulmonar (TCP) é uma 
das opções terapêuticas para pacientes com insuficiên-
cia cardíaca e pulmonar em fase terminal. O primeiro 
TCP foi realizado em 1968 pelo Dr. D.A. Cooley em 
Houston, EUA, porém, a sobrevida foi de 14 h. Com o 
avanço da técnica cirúrgica e das terapias imunossu-
pressoras, o primeiro TCP bem-sucedido ocorreu em 
1981 em Stanford, EUA, com uma sobrevida de 5 anos. 
Depois disso, o procedimento se difundiu até atingir seu 
pico em 1989, quando 289 TCP foram realizados. A par-

tir de então, houve um declínio importante na sua prá-
tica devido a questionamentos acerca dos benefícios 
do TCP quando comparado a transplantes de pulmão 
e coração isolados e a pequena oferta de doadores do 
bloco coração-pulmão, restringindo esse tratamento 
para pacientes selecionados. Relato de caso: Paciente 
de 33 anos, sexo feminino, portadora de tromboembo-
lismo pulmonar crônico complicado com hipertensão 
pulmonar e disfunção grave de ventrículo direito (VD), 
sem outras comorbidades, foi admitida com descom-
pensação importante devido a um quadro de dengue. 
Foi internada e estabilizada, porém mesmo após a re-
solução do quadro houve uma piora sustentada nas 
funções cardíaca e pulmonar, com dependência de 
inotrópico. Após discussão multidisciplinar, foi optado 
pela realização do TCP. O ecocardiograma pré-operató-
rio evidenciava função ventricular esquerda preservada, 
movimento septal paradoxal devido à sobrecarga de 
VD, dilatação (58 mm) e disfunção sistólica importante 
de VD, falha de coaptação da valva tricúspide devido à 
dilatação do anel, refluxo importante e pressão sistóli-
ca de artéria pulmonar (PSAP) estimada de 125 mmHg. 
Durante o intraoperatório, a otimização hemodinâmica 
foi guiada por ecocardiografia transesofágica e o mane-
jo da coagulação point-of-care. O tempo de circulação 
extracorpórea foi 130 min e não houve intercorrências; 
ao término, paciente apresentava boa função biventri-
cular, sem sinais de hipertensão pulmonar, mantendo 
boas trocas (P/F: 300) em ventilação protetora. Foi en-
caminhado para a UTI sedado em RASS -5, intubado e 
estável com drogas vasoativas em dose baixa. No 2o dia 
pós-operatório (PO) houve desmame de inotrópico e foi 
realizada passagem de cateter peridural e conectado a 
bomba de PCA. Com controle álgico satisfatório houve 
progressão do desmame ventilatório, sendo extubado 
no 3o PO. Manteve-se estável, sem intercorrências, e 
recebeu alta da UTI no 7o PO. Discussão: Apesar da re-
dução do número de TCP nas últimas décadas, para 
muitos pacientes portadores de cardiopatias congêni-
tas ou hipertensão pulmonar com acometimento grave 
e irreversível essa ainda é uma das opções com melhor 
sobrevida a longo prazo. Com os avanços no cuidado 
pré, intra e pós-operatório, o TCP tem se tornado uma 
realidade no Brasil, criando uma possibilidade de trata-
mento para muitos pacientes.
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Uso de NIRS e BIS em PCT para troca aór-
tica e implante de tubo supracoronariano 
por dilatação aórtica secundária a sífilis: 
relato de caso
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Carvalho Pereira, Larissa Cristelli de Sena, Camila Bor-
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Wingester Vilas Boas 
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Introdução: A parada circulatória total (PCT) é indu-
zida para facilitar cirurgias no arco aórtico. Nesse 
contexto, é de extrema importância que o anestesio-
logista esteja familiarizado com as estratégias de hi-
potermia profunda, proteção farmacológica e monito-
rização neurológica a fim de reduzir o risco de lesão 
isquêmica do SNC. Relato de caso: Paciente GFS, 57 
anos, portador de insuficiência aórtica devido a aorti-
te sifílica. História de HAS e neurossífilis, com hipoa-
cusia unilateral e alteração de marcha. Apresentou-se 
para troca aórtica e implante de tubo supracorona-
riano eletivos. Estabelecida monitorização com ECG, 
pletismografia e PAI, além de BIS e NIRS. Venóclise 
16G em MSD. Induzida anestesia geral balanceada 
e procedida IOT. Previamente, paciente apresentava 
BIS de 98 e NIRS de 66% à E e 71% à D. Após indu-
ção anestésica, BIS mantido em torno de 54 e NIRS 
mantendo-se 66% e 69%, respectivamente. Para 
punção de AVC, cirurgião solicitou rotação da cabeça 
para a direita, o que ocasionou queda do NIRS ipsi-
lateral para 58%. Levantada hipótese de obstrução 
parcial ao fluxo carotídeo e optado por canulação de 
artéria femoral ao invés de subclávia. Mantido posi-
cionamento da cabeça rigorosamente neutro após o 
evento, com manutenção dos níveis prévios bilaterais 
de NIRS. Não houve alterações no BIS. Após iniciada 
a cirurgia, houve entrada em CEC sem intercorrên-
cias, com queda do BIS para 41 após resfriamento. 
NIRS manteve-se nos níveis anteriores. Durante o 
procedimento, definiu-se necessidade de PCT para 
reparo da dilatação aórtica, a qual foi obtida após res-
friamento do paciente para 21°C, momento no qual 
obteve-se BIS isoelétrico, sem utilização adicional de 
qualquer anestésico. Durante PCT, NIRS reduziu para 
56% à E e 61% à D. Equipe cirúrgica notou grande 
quantidade de cálcio em parede aórtica, tornando a 

intervenção impossível, com retorno de CEC após 6 
min e sendo realizada apenas troca valvar, com tem-
po total de CEC de 92 min. Durante restabelecimento 
do fluxo, NIRS aumentou para níveis superiores aos 
basais, sendo 76% à E e 83% à D. Após saída de 
CEC, retorno aos níveis basais, mantidos até o térmi-
no do procedimento. Paciente transportado intubado 
à UCO após a cirurgia, em uso de noradrenalina 0,05 
mcg/kg/min e dobutamina 5 mcg/kg/min. Discussão: 
A PCT representa um desafio para o anestesiologista 
no que toca à neuroproteção. Nesse contexto, NIRS 
e BIS surgem como ferramentas complementares no 
manejo anestésico. Apesar da falta de evidências for-
tes (com modificação de desfechos) para sustentar 
seu uso em anestesiologia, casos como este suge-
rem que suas alterações podem levar a mudanças de 
conduta com potenciais benefícios neurológicos. Ve-
rificar tanto o nível de consciência quanto o de ativi-
dade eletrofisiológica cerebral por meio do BIS, bem 
como o balanço entre oferta e consumo de oxigênio 
por meio do NIRS, permite que se tomem medidas em 
tempo real visando contornar alterações e titular as 
drogas anestésicas e o grau de hipotermia.
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Uso do point-of-care para diagnóstico de 
hemotórax em centro cirúrgico: um rela-
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Introdução: O uso e disseminação da USG para proce-
dimentos invasivos, como passagem de cateter venoso 
central, levou a uma importante diminuição na incidên-
cia de complicações relacionadas a procedimentos, 
porém não a tornou isenta. Nos EUA, há 300.000 ca-
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sos/ano de hemotórax, sendo iatrogenia a 2a etiologia 
mais comum. O objetivo deste relato é mostrar a impor-
tância da USG pulmonar para confirmar diagnóstico de 
hemotórax pós punção venosa central. Relato de caso: 
AS, masculino, 56 anos, ASA III, hipertenso, diabético 
e tabagista. Submetido a revascularização com prótese 
femuro-poplítea esquerda sob sedação, raquianestesia 
com bupivacaína hiperbárica e bloqueio do nervo fe-
moral com ropivacaína, guiado por USG. Após 2 h do 
início da anestesia, apresentou episódio de urgência hi-
pertensiva, apesar de plano anestésico adequado. Ini-
ciado nitroprussiato de sódio em acesso periférico com 
estabilização pressórica. Após o término da cirurgia, 
realizou-se passagem de cateter central em veia jugu-
lar interna direita sob técnica de Seldinger, com punção 
guiada por USG, apresentando teste do fluxo/refluxo 
presente e visualização do fio-guia intraluminal, sem in-
tercorrências. Após mobilização do paciente, notou-se 
interrupção do fluxo da via distal. Após tentativas de re-
posicionamento, optou-se pela retirada do dispositivo. 
Decorridos 3 min, paciente evoluiu com precordialgia 
intensa, taquicardia, dispneia e urgência hipertensiva. 
Sob hipótese diagnóstica de IAM, foram coletadas en-
zimas cardíacas e ECG, sem alterações. Evoluiu com 
rebaixamento do nível de consciência e choque, além 
de apresentar MV diminuído em hemitórax direito. Rea-
lizada punção de alívio em 2o EIC direito com drenagem 
de pequena quantidade de sangue. Fluoroscopia indis-
ponível no serviço. Realizado POCUS pulmonar com 
imagem de efusão pleural, sendo diagnosticado hemo-
tórax a direita. Acionada equipe cirúrgica, que realizou 
toracocentese com saída de 300 ml de sangue. Pa-
ciente evoluiu com melhora clínica. Encaminhado à UTI 
hemodinamicamente estável e eupneico. Recebeu alta 
hospitalar após 7 dias de internação. Discussão: O he-
motórax é uma possível complicação na passagem do 
cateter venoso central. O conhecimento do POCUS é 
importante por ser prático, não invasivo, sem emissão 
de radiação e possuir sensibilidade superior à da radio-
grafia, sendo este preferível em ortostase, pois em DDH 
o sangue é drenado para região posterior, necessitando 
de 300–500 ml de fluido para iniciar o velamento do 
seio costofrênico. O paciente crítico possui dificuldade 
de posicionamento em ortostase, tendo em DDH uma 
quantificação subestimada de fluído. Já o USG quanti-
fica fluido pleural a partir de 20 ml e com 100 ml possui 
uma acurácia de 100%. O protocolo BLUE é capaz de 
auxiliar nos diagnósticos diferenciais de dispneia como 
asma, pneumotórax e hemotórax, através do USG. 
Acreditamos que a prática do POCUS deve ser estimu-
lada no doente crítico devido a sua sensibilidade e fácil 
execução com altas taxas de acurácia.
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Introdução: A ventilação monopulmonar é muito utilizada 
em cirurgias pulmonares e torácicas. Tem indicações abso-
lutas e relativas, como proteger o pulmão contralateral da 
inundação por secreções e melhorar a exposição cirúrgica 
na lobectomia superior, respectivamente. O conhecimento 
adequado dos dispositivos utilizados para isolamento pul-
monar e das técnicas para manejo da ventilação monopul-
monar é fundamental para evitar complicações. São mui-
tos os métodos utilizados para realizar intubação seletiva, 
no caso relatado foi tentado intubação orotraqueal (IOT) por 
laringoscopia direta e por broncoscópio flexível com tubo 
endobrônquico de duplo-lúmen (Robertshaw), sem suces-
so. Foi optado pela intubação seletiva com tubo orotraqueal 
(TOT) simples. Relato de caso: MJCT, 28 anos, feminina, 61 
kg, 1,68 m; diagnóstico pré-operatório: aspergiloma, distúr-
bio respiratório misto e Wolff-Parkinson-White, liberado pelo 
cardiologista com orientação de evitar distúrbio eletrolíti-
co e drogas depressoras do miocárdio. ASA II, submetida 
a cirurgia de lobectomia superior esquerda. Paciente sem 
preditor de via aérea difícil, mas com distorção anatômica 
de brônquios, secundária a tuberculose, visualizada em TC. 
Feito indução com fentanil 200 mcg, propofol 1% em TCI, 
cetamina 50 mg e rocurônio 50 mg. Múltiplas tentativas de 
IOT por laringoscopia direta e por broncoscopia flexível (rea-
lizadas por profissionais experientes) com tubo Robertshaw 
37 e 35, sem sucesso na seletividade pulmonar. Devido à 
necessidade do tratamento cirúrgico e indisponibilidade 
de outros dispositivos de bloqueio brônquico, foi optado 
pela IOT com TOT 7,5 com o cuff posicionado no brônquio 
principal direito, confirmado por ausculta pulmonar bilate-
ral. Puncionado acesso venoso central em jugular interna 
esquerda e em artéria radial direita para monitorização de 
pressão arterial invasiva. Manutenção anestésica com pro-
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pofol em TCI e remifentanil em BIC. Mantida em ventilação 
mecânica controlada por volume (VT = 420; FR = 16; PEEP = 
5; FiO2 = 50%), monitorizada com oximetria de pulso, cap-
nografia, cardioscopia, índice bispectral e temperatura eso-
fágica. Paciente evoluiu com acidose respiratória, aumento 
da pressão de pico e redução do volume corrente. Foi oti-
mizada VM (PEEP = 7; FR = 20; FiO2 = 70%) e realizadas 
múltiplas aspirações pelo TOT, melhorando os parâmetros 
supracitados. O tempo anestésico cirúrgico foi de 490 min, 
sem outras intercorrências. Extubada em sala e encaminha-
da para UTI com SpO2 = 94% em ar ambiente. Discussão: 
Neste caso, observa-se que, apesar do bom planejamento 
para realizar a intubação pulmonar seletiva com tubo apro-
priado e profissionais experientes, não houve sucesso devi-
do a alterações anatômicas. Todavia, o conhecimento ana-
tômico da maior facilidade em realizar IOT seletiva à direita, 
associado ao fato de o pulmão acometido ser o esquerdo, 
permitiu que o procedimento fosse realizado com uso de um 
TOT simples, aspirações traqueais e gasometrias seriadas 
para ajustes ventilatórios.
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Ventilação monopulmonar em decúbito 
dorsal para correção de comunicação in-
teratrial: relato de caso
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Introdução: A cirurgia minimamente invasiva está ganhando 
aceitação em diversas especialidades. Os objetivos mais ra-
cionais para o emprego de procedimentos menos invasivos 
em cirurgia cardíaca são a redução à exposição de fatores de 
alto risco, menor período de internação e retorno às condi-
ções físicas e laborais num tempo mais curto, gerando efeito 
econômico geral positivo na sociedade. Para essa técnica, 
o paciente é posicionado em decúbito lateral com 30° de 
rotação e a ventilação monopulmonar é indicada. A incisão 

é feita no 4o espaço intercostal e estendida lateralmente a 
partir do esterno. Relato de caso: Feminina, 34 anos, sem 
outras comorbidades exceto uma comunicação interarterial 
(CIA) sintomática. Apresentava dispneia aos médios esforços 
e episódios de síncope que a levaram ao diagnóstico e indi-
cação de correção cirúrgica. Admitida para minitoracotomia 
à direita com ventilação monopulmonar, sendo mantida em 
decúbito dorsal com discreta rotação de tronco à esquerda, 
conforme solicitação da equipe cirúrgica. Realizada indução 
anestésica com IOT via laringoscopia direta com tubo du-
plo lúmen de Carlens no 37 para exclusão do pulmão direito, 
facilitando o acesso cirúrgico via átrio direito. A canulação 
arterial para circulação extracorpórea foi realizada via artéria 
femoral. Foi encontrado grande desafio anestésico devido ao 
desequilíbrio na relação ventilação/perfusão (V/Q), causado 
pela ventilação monopulmonar em decúbito dorsal. Nesse 
cenário, perdeu-se a redistribuição do fluxo sanguíneo que 
seria obtido com o efeito da gravidade em decúbito lateral. 
Dessa maneira, as porções dependentes de ambos os pul-
mões receberam maior fluxo sanguíneo, acarretando shunt 
significativo no pulmão não ventilado. Como agravante, a 
paciente apresentou broncoespasmo após a indução anes-
tésica, o que aumentou a quantidade de espaço morto no 
pulmão ventilado. Apesar das medidas para evitar a inibição 
da vasoconstrição pulmonar hipóxica, a paciente apresen-
tou dessaturação de maneira gradual, com necessidade de 
aumento da FiO2, e grande retenção de CO2, gerando aci-
dose respiratória com pH menor que 7,2. Ajustes na venti-
lação mecânica e medidas para broncoespasmo não foram 
capazes de compensar o distúrbio. Nesse momento, foi co-
municado à equipe cirúrgica a necessidade de restauração 
da ventilação em ambos os pulmões para otimizar a relação 
V/Q. Discussão: O maior desafio nesse cenário está em man-
ter uma adequada oferta de oxigênio ao miocárdio, a partir 
da manutenção das trocas gasosas e do controle hemodi-
nâmico, enquanto se realiza ventilação monopulmonar. No 
caso em questão, o procedimento minimamente invasivo foi 
possível de ser concluído devido ao curto tempo cirúrgico, 
cujo término coincidiu com a necessidade de interromper a 
seletivação pulmonar. A paciente foi extubada sem outras 
complicações. O conhecimento da fisiologia respiratória e da 
mecânica ventilatória pelo anestesiologista é crucial para a 
condução de casos desafiadores como este.
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-roscópica assistida por robô (PRLAR): es-
tudo coorte prospectivo
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Introdução: A anestesia em pacientes idosos tem au-
mentado nos últimos anos e, paralelo a isso, tem-se 
debatido sobre distúrbios cognitivos pós-operató-
rios (DCPO) que podem ocorrem em pacientes aci-
ma de 50 anos apesar do uso de técnicas modernas 
de anestesia e cirurgia. Este estudo teve por objetivo 
determinar a incidência de DCPO em pacientes sub-
metidos a prostatectomia robótica. Métodos: Foram 
incluídos pacientes de 50 a 70 anos, submetidos a 
PRLAR, sob anestesia combinada (geral e raquia-
nestesia), sem histórico de doenças psiquiátricas ou 
neurológicas e com pontuação do MoCA (Montreal 
Cognitive Assessment) igual ou maior ao ponto de 
corte (≥26/30). Foi aplicado o exame MoCA por vi-
deochamada pela mesma profissional, neuropsicólo-
ga treinada, em dois momentos: no dia 0 e no 31o 
dia de pós-operatório. A DCPO é caracterizada por 
escore do MoCA menor ou igual a 25. As variáveis 
utilizadas na análise uni e multivariada foram idade 
(<60 anos, ≥60 anos), duração da anestesia (<3 h, ≥3 
h), tempo de internação (dias), o uso de medicamen-
tos anticolinérgicos ou benzodiazepínicos, uso de 
morfina. Considerando um p < 0,05 estatisticamente 
significativo. Resultados: Até o momento, dentre os 
pacientes avaliados (total 16), 2 foram excluídos por 
doença neurológica, 5 por pontuação de MoCA < 26 e 
4 por perda de seguimento. Nos pacientes que apre-
sentaram DCPO, a média de idade foi de 62±7,3 anos  
(p = 0,92), a duração da anestesia foi de 265±18 min  
(p = 0,33) e tempo de internação médio de 2,6±1,1 dias 
(p = 0,35). DCPO foi encontrada em 18%, sendo 66% 
dos casos em pacientes com mais de 60 anos. Até o 
momento, não houve diferença significativa entre as 
médias de pontuações do MoCA antes e após cirurgia 
(p = 0,49). Conclusão: Nos resultados parciais desse 
estudo, observa-se uma incidência de DCPO de 18% 

após 31 dias em PRLAR, pela avaliação do MoCA, o 
que condiz com os dados da literatura. Apesar disso, 
não encontramos diferença significativa para idade, 
tempo de anestesia, ou mesmo uso de benzodiazepí-
nicos, e isso pode ser devido ao número pequeno de 
pacientes avaliados até agora. Mais estudos sobre o 
tema serão importantes para guiar o atendimento dos 
pacientes de risco, pois DCPO pode comprometer o 
retorno às atividades diárias e aumentar a morbidade 
dos pacientes.
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Introdução: Bloqueios neuro axiais, periféricos e anes-
tesia geral são opções para anestesiar pacientes sub-
metidos a artroplastia de quadril (AQ), sendo a decisão 
médica baseada em parâmetros clínicos e laborato-
riais do paciente, além da experiência do anestesio-
logista com cada técnica. Para pacientes submetidos 
à raquianestesia, a bupivacaína é o anestésico local 
de escolha, podendo ser utilizada associada à glico-
se, que torna a solução hiperbárica (HB) em compa-
ração ao líquor, e na forma isobárica (IB), quando não 
há adição de glicose. O uso de soluções HB conferem 
maior dispersão cefálica, porém com regressão mais 
curta de bloqueio motor e sensitivo. Contudo, não foi 
estudado o impacto da escolha da baricidade desse 
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AL em desfechos perioperatórios. O objetivo desse 
estudo é analisar a relação entre baricidade do AL e 
os desfechos perioperatórios pacientes submetidos a 
artroplastia de quadril. Métodos: Estudo de coorte re-
trospectiva incluindo 286 pacientes submetidos a AQ 
no período de 2016 a 2021. Foram incluídos no es-
tudo pacientes submetidos a raquianestesia sem blo-
queios periféricos, com ou sem sedação. Hipotensão 
foi definida como redução de 20% da pressão arterial 
(PA) no intraoperatório. A prescrição de DVA ou trans-
fusão sanguínea foi checada em dois momentos, no 
intra e no pós-operatório. Foram analisados como va-
riáveis dependentes no modelo de regressão logística 
os seguintes desfechos: hipotensão intraoperatória, 
necessidade de uso de DVA e/ou transfusão sanguí-
nea pós-operatória e tempo de internação. Escore de 
propensão (IPTW) foi utilizado para ajustar o modelo 
devido à não randomização quanto à escolha da bari-
cidade do AL. Resultados: Foram submetidos a raquia-
nestesia 190 pacientes (58,9%), sendo 119 realizadas 
com bupivacaína HB (63,62%) e 71 pacientes com bu-
pivacaína IB (37,37%). Hipotensão intraoperatória foi 
observada em 46,22% dos que receberam HB e em 
64,79% dos que receberam IB (p = 0,01). No mode-
lo multivariado, IB não foi fator de risco independente 
para hipotensão intraoperatória (OR ajustado [IC 95%] 
– 1,39 [0,71–2,74]). O desfecho com necessidade de 
drogas vasoativas e/ou transfusão sanguínea pós-ope-
ratória foi observado em 2,52% dos que receberam HB 
e em 7,54% dos que receberam IB (p = 0,14), sendo 
que a escolha do anestésico local não apresentou re-
lação significativa no modelo ajustado (OR ajustado [IC 
95%] – 2,80 [0,48–23,78]). Tempo de internação maior 
que 5 dias ocorreu em 13,45% dos que receberam HB 
e em 16,9% dos que receberam IB (p = 0,51). Não foi 
observada relação causal entre baricidade da solução 
anestésica de bupivacaína e o tempo de internação 
(OR ajustado [IC 95%]–0,41 [0,13–1,20]). Não houve 
relação entre intensidade da dor nas primeiras 24 h de 
pós-operatório e a baricidade do AL (p = 0,39). Conclu-
são: O uso de bupivacaína IB não aumentou o risco de 
hipotensão no intraoperatório. A baricidade do anesté-
sico local não influenciou o desfecho pós-operatório.
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Introdução: O envelhecimento da população é um fe-
nômeno mundial. Os avanços na área da saúde e tec-
nologia contribuíram para o aumento da expectativa de 
vida. Diante disso, encontrar mais pacientes idosos, na 
prática clínica e com indicação de procedimentos cirúr-
gicos, é uma realidade. Sabemos que a anestesia geral 
pode contribuir para desfechos de disfunção cognitiva 
no pós-operatório (DCPO) na população geriátrica, mas 
nem todos os mecanismos são conhecidos. Objetivo: 
Comparar a manutenção da anestesia geral para idosos 
submetidos a cirurgia não cardíaca usando anestesia 
venosa total à base de propofol ou anestesia inalatória 
com sevoflurano, relacionado com o desfecho de disfun-
ção cognitiva pós-operatória. Métodos: Trata-se de uma 
revisão sistemática com pesquisa de artigos na base de 
dados PubMed, nos últimos 10 anos. Os critérios de in-
clusão foram: ensaios clínicos randomizados, texto com-
pleto gratuito, que forneçam dados sobre o desfecho 
pesquisado, pacientes com mais de 60 anos, cirurgias 
não cardíacas, anestesia inalatória somente com sevo-
flurano. Os critérios de exclusão foram cirurgia cardíaca, 
inclusão de pacientes com menos de 60 anos e estudos 
observacionais. Resultados: Após a busca, foram sele-
cionados três ensaios clínicos, com baixo risco de viés 
e analisados na íntegra. No primeiro estudo, foram ava-
liados pacientes entre 65–86 anos, em cirurgias oncoló-
gicas, comparando manutenção da anestesia geral com 
sevoflurano versus propofol, mantendo índice bispectral 
entre 40–60. Uma série de testes neuropsicológicos foi 
realizada para avaliar a função cognitiva antes da cirur-
gia, aos 7 dias e 3 meses após o procedimento. O se-
gundo estudo também possuía os dois mesmos grupos, 
porém avaliava idosos com um grau prévio de compro-
metimento cognitivo leve, após cirurgia de ressecção 
retal radical. A função cognitiva foi avaliada antes do 
procedimento e 7 dias após. E, por último, o terceiro es-
tudo avaliava pacientes idosos com ressecção de esô-
fago programada. Utilizaram-se testes como o miniexa-
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me do estado mental e avaliação cognitiva de Montreal;  
antes do procedimento, no primeiro, terceiro e sétimo 
dias de pós-operatório. Foi dividido em 3 grupos: ma-
nutenção com sevoflurano, manutenção com propofol e 
sevoflurano com 1 dose de ataque de metilprednisolona 
(10 mg/kg) pré-operatória. Também manteve o BIS em 
torno de 50–60. Conclusão: Apesar de possuir poucos 
ensaios clínicos a respeito da temática, os 3 estudos 
totalizam 544 idosos avaliados após cirurgia de gran-
de porte não cardíaca submetidos a anestesia geral. 
O miniexame do estado mental e a avaliação cogniti-
va de Montreal foram ferramentas úteis para detecção 
da DCPO. Notou-se que a manutenção da anestesia 
geral com sevoflurano apresentou maior incidência de 
disfunção cognitiva pós-operatória, especialmente em 
pacientes que já tinham um grau de comprometimento 
cognitivo. Observou-se também que uma dose  
de metilprednisolona EV pré-operatória pode ser um 
fator neuroprotetor.
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Estudo comparativo das alterações he-
modinâmicas: bloqueio do nervo femoral 
versus opioides em pacientes idosos com 
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Introdução: As fraturas do fêmur são comuns na popu-
lação idosa e de urgência ortopédica. A intervenção ci-
rúrgica precoce é fundamental para prevenir alterações 
hemodinâmicas que podem ser evitadas com bloqueio 
do nervo femoral na chegada ao pronto-socorro. O ob-

jetivo do estudo é demonstrar que em pacientes idosos 
com fratura de fêmur submetidos ao bloqueio do nervo 
femoral as alterações hemodinâmicas são reduzidas. Os 
objetivos secundários são demonstrar a redução do tem-
po de internação. Métodos: Estudo prospectivo rando-
mizado de 157 pacientes de junho de 2019 a agosto de 
2020. O estudo teve aprovação do comitê de ética insti-
tucional e seguiu as diretrizes internacionais para ensaios 
clínicos CONSORT. Após randomização, o grupo 1 rece-
beu bloqueio do nervo femoral e o grupo 2 recebeu opioi-
des intravenosos com morfina. O escore VAS foi avaliado 
juntamente com alterações hemodinâmicas e diferentes 
aspectos clínicos. Resultados: Foram analisados 128 pa-
cientes, 27 do sexo masculino e 101 do sexo feminino, 
com média de 80 anos. A pressão arterial média (PAM) 
teve redução significativa aos 30 min, 3 h, 7 h e 1 h após 
a cirurgia, com redução média de 15 mmHg (p <0,05). 
Os níveis de saturação de oxigênio foram melhores no 
grupo 1. A frequência cardíaca (G1) teve discreta redução 
7 h após a cirurgia, mas sem significância estatística. O 
grupo 1 apresentou melhores parâmetros de saturação 
de oxigênio em relação ao bloqueio do nervo não femoral 
com média de 92% no tempo pré-operatório de 30 min 
até 4 h após a cirurgia (p <0,01). O grupo 1 apresentou 
menores taxas de hemotransfusão, com a taxa de uso de 
concentrado de hemácias de 1,19 contra 1,81 do grupo 
2 (p <0,01). O grupo 1 recebeu alta um dia antes. Conclu-
são: O bloqueio do nervo femoral reduziu o sangramento 
intraoperatório, a necessidade de transfusão sanguínea, 
reduziu a pressão arterial média e promoveu melhores 
níveis de saturação de oxigênio nas 3 primeiras horas. 
Secundário, observou-se menor tempo de internação. 
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Implante valvar aórtico percutâneo (TAVI) 
em paciente de 98 anos portador esteno-
se aórtica grave: relato de caso
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Introdução: A transição demográfica na qual a popu-
lação brasileira se encontra atualmente permite que 
cada vez mais pacientes com idade avançada sejam 
comuns na prática médica. Nesse contexto, é frequen-
te a presença de múltiplas comorbidades, entre elas, a 
fragilidade. Desse modo, a prática anestésica se vê em 
um cenário de equilíbrio entre ser eficaz e não deleté-
ria. Relato de caso: RLC, masculino, 98 anos, com his-
tória de hipertensão arterial sistêmica e infecção por 
COVID-19 há 10 dias. Deu entrada em pronto atendi-
mento devido a palpitação, fadiga e dispneia. Duran-
te a avaliação inicial, do ponto de vista cardiológico, 
foi observado ritmo cardíaco de flutter atrial (FC >120 
bpm) e ecocardiograma transtorácico com estenose 
aórtica grave, gradiente máximo 32 mmHg e médio 
20 mmHg, área valvar de 0,8 cm², índice do volume 
ejetado 20 ml.m-2 e comprometimento da função sis-
tólica com fração de ejeção (FE) de 25%. Além disso, 
apresentava insuficiência renal aguda por aumento da 
creatinina basal (Cr = 3,0) KDIGO 2, e ureia (Ur = 115). 
Foi introduzido ao paciente controle farmacológico de 
frequência cardíaca e indicado TAVI sob anestesia ge-
ral com fentanil (50 mcg.kg-1), etomidato (0,6 mg.kg-1), 
rocurônio (0,6 mg.kg-1), sendo mantida a hipnose com 
sevoflurano sob MAC 1. Após a indução anestésica, o 
paciente necessitou de drogas vasoativas (DVA) para 
manutenção de pressão arterial média: noradrenalina 
0,1 mcg.kg-1.min-1 e dobutamina 10 mcg.kg-1.min-1.  
Como monitor hemodinâmico, foi utilizada ecocardio-
grafia transesofágica (ECOTE) que confirmou a FE an-
terior. O procedimento ocorreu sem intercorrências, e, 
ao final, o paciente apresentava pelo ECOTE endopró-
tese sem sinais de disfunção, gradiente máximo de 16 
mmHg e uma FE estimada de 63% em ritmo cardíaco 
de fibrilação atrial, trombos ausentes, tendo sido rea-
lizada cardioversão elétrica sincronizada com suces-
so. Houve desmame de DVA ainda em sala cirúrgica 
e extubação do paciente. Manteve-se estável em ob-
servação durante 60 min, para maior segurança e en-
caminhado para leito de semi-intensiva. Discussão: A 
discussão entre sedação consciente e anestesia geral 
para procedimentos minimamente invasivos, como a 
TAVI em pacientes de alto e moderado risco, ainda não 
concluiu benefício de uma em relação a outra em des-
fechos primários. Nesse caso, alguns pontos devem 
ser considerados para definição do ato anestésico: a 
experiência do centro e do médico anestesista, bem 
como as particularidades e preferências dos hemodi-
namicistas e pacientes.
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Introdução: Delirium é uma complicação comum em 
pacientes idosos com fraturas de fêmur, que são ex-
tremamente dolorosas. O bloqueio regional é uma al-
ternativa segura para o alívio da dor; no entanto, faltam 
ensaios clínicos comparando o bloqueio regional rea-
lizado precocemente com o tratamento convencional 
na incidência de delirium e alterações sistêmicas em 
pacientes admitidos no pronto-socorro com fratura de 
fêmur proximal. Este estudo tem como objetivo ava-
liar a presença de delirium em pacientes idosos com 
fratura de fêmur submetidos ao bloqueio do nervo fe-
moral. Métodos: Ensaio clínico randomizado realizado 
em hospital privado no Brasil entre 2019 e 2020. Foram 
incluídos 157 pacientes idosos de ambos os sexos com 
fratura de fêmur proximal. Os pacientes incluídos fo-
ram randomizados segundo alocação 1:1, através do 
programa random.com. O grupo 1 (G1) foi submetido 
ao bloqueio femoral com ropivacaína (1%) e o grupo 
2 (G2) recebeu analgesia convencional com 2 mg de 
morfina. Medidas principais dos resultados: escala vi-
sual analógica (EVA), método de avaliação de confusão 
(CAM), Delirium Assessment Scale – Revised version 98 
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(DRS-R-98), Glasgow Scale e Mini Mental State Exa-
mination (MMSE) foram usados para avaliar aspectos 
hemodinâmicos. Todos os dados foram avaliados es-
tatisticamente. Resultados: O G1 apresentou níveis de 
dor significativamente menores nas primeiras 7 h de 
avaliação pré-operatória e na quarta hora após a cirur-
gia, com o membro em movimento e estacionário. O G2 
teve maior incidência de delirium durante a internação 
(p <0,05), com gravidade significativamente maior no 
G2 no pós-operatório (PO) de 4 h. Além disso, G2 teve 
uma taxa de transfusão maior do que G1. Após regres-
são logística, observamos que o nível de sangramento 
durante o período operatório é um preditor significativo 
da incidência de delirium PO Conclusão: O bloqueio re-
gional femoral reduz a incidência e gravidade do deli-
rium pós-operatório em pacientes idosos com fraturas 
do fêmur; além disso, demonstrou ser mais eficiente no 
controle dos níveis de dor.
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Machine learning para análise preditiva 
em artroplastia de quadril: custo-efeti-
vidade e fatores associados ao desfecho 
pós-operatório. Coorte retrospectiva
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Leopoldo Muniz da Silva², Rafael Souza Fava Nersessian¹, 
Gabriel Silva dos Anjos³, Leonardo Barbosa Santos¹ 
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Introdução: Modelos preditivos podem ser utilizados 
para estimar o risco dado um conjunto de caracte-
rísticas de uma população. Conhecer o risco de um 
desfecho pós-operatório pode direcionar intervenções 
preventivas, considerando a ponderação entre danos, 
benefícios e custos. O objetivo desse estudo é predizer 

fatores relacionados com o desfecho desfavorável no 
pós-operatório de artroplastia de quadril por machine 
learning em uma série histórica de 6 anos e analisar o 
custo-efetividade das medidas assistenciais favoráveis 
a um melhor prognóstico. Métodos: Estudo de coorte 
retrospectiva incluindo pacientes submetidos a artro-
plastia de quadril entre 2016 e 2021. Foi analisado o 
impacto de variáveis epidemiológicas e anestésicas no 
desfecho: necessidade de transfusão por sangramen-
to pós-operatório, necessidade de drogas vasoativas 
na UTI, tempo de internação e ocorrência de parada 
cardíaca. Algoritmos de inteligência artificial (machi-
ne learning) foram utilizados na modelagem preditiva 
de desfechos de interesse, bem como para predizer o 
risco. Para a presente aplicação, foram selecionados 
para comparação: regressão logística multivariada e 
random forest (baseados em árvores de decisão). Re-
sultados: Foram analisados 324 pacientes. Houve pre-
domínio de idosos (62,65%), sexo feminino (59,26%), 
ASA II/III (91%), submetidos a raquianestesia (59%) e 
cirurgias eletivas em 81,9%. O uso de ácido tranexâ-
mico foi utilizado em 40,4%. Hipotensão ocorreu em 
57,7% dos pacientes no intraoperatório e hipotermia 
instalada em 34%. No pós-operatório, houve necessi-
dade de transfusão e/ou uso de drogas vasoativas na 
UTI em 8,64%. O uso de profilaxia para sangramen-
to no intraoperatório com o uso de ácido tranexâmi-
co reduziu o risco de complicações hemorrágicas em 
70% (OR 0,30; IC 95% 0,1–0,84). Influenciaram em 
maior tempo de internação: idade acima de 80 anos 
(OR 3,00; IC 1,23–7,77), uso de drogas vasoativas (OR 
21,24; IC 3,12–34,04), transfusão no pós-operatório 
(OR 6,21; IC 1,53–30,7) e cirurgias de urgência (OR 2,8;  
IC 1,11–5,59). Como medidas modificáveis, a pre-
venção de sangramento com antifibrinolíticos no in-
traoperatório foi a que apresentou maior impacto na 
redução de desfechos desfavoráveis, com redução de 
eventos hemorrágicos e menor tempo de internação. 
Técnica anestésica não foi associada aos desfechos 
analisados. Considerando-se a redução de riscos de 
agravos em 70% com o uso da profilaxia, para cada 
100 pacientes não tratados, 20% terão complicações 
no pós-operatório e o custo total será de R$ 67.480. 
Conclusão: Profilaxia de eventos hemorrágicos com 
antifibrinolíticos e intervenção precoce em casos de 
urgência foram efetivos em reduzir o uso de drogas 
vasoativas e necessidade de transfusão. A análise de 
custo-efetividade mostrou-se uma importante ferra-
menta para agregar valor à linha de cuidado e conso-
lidar boas práticas assistenciais associadas à redução 
de custo em pacientes em pacientes cirúrgicos ortopé-
dicos de maior risco.
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Manejo anestésico de paciente idoso 
portador de amiloidose submetido a co-
lectomia parcial aberta: relato de caso
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Introdução: Amiloidose é um termo geral utilizado para 
se referir a um grupo de doenças que possuem em 
comum o depósito extracelular de substância consti-
tuída principalmente por proteínas do tipo amiloide em 
órgãos ou tecidos. Depósitos de amiloide podem re-
sultar em uma ampla gama de manifestações clínicas, 
dependendo do seu tipo, localização e quantidade. De 
maneira simplificada, a doença pode ser subdividi-
da em forma localizada (quando o material é deposi-
tado em um único órgão) e forma sistêmica (quando 
afeta mais de um órgão). Pode ser classificada como 
primária (aquela sem uma causa predisponente ou 
coexis tente) ou secundária (quando existe uma doen-
ça causal associada). Relato de caso: JPL, 73 anos, 
portador de cardiomiopatia infiltrativa com evidência 
ao ecocardiograma de miocárdio com padrão granu-
lar sparkling sugestivo de amiloidose, fibrilação atrial 
crônica, submetido previamente a ablação, atualmen-
te em ritmo atrial. Histórico de acidente vascular ce-
rebral isquêmico, em 2013 e 2015. Diabetes mellitus  
tipo 2, polineuropatia sensitiva motora axonal e trans-
torno depressivo. Painel de amiloidose familiar asso-
ciada ao gene TTR (heterozigose) considerada patogê-
nica. Paciente com diagnóstico de neoplasia de cólon 
submetido à colectomia parcial e omentectomia aberta 
sob anestesia geral com monitorização hemodinâmica 
invasiva. No peroperatório, administrada infusão con-
tínua de dobutamina devido à redução na saturação 
venosa mista e aumento no delta CO2. Durante o pro-
cedimento, paciente evoluiu com fibrilação atrial de 

alta resposta, sem repercussão hemodinâmica, com 
boa resposta a amiodarona e reversão a ritmo sinusal. 
Paciente extubado em sala cirúrgica, encaminhado ao 
CTI estável hemodinamicamente, em ventilação es-
pontânea. Evoluiu com marcadores perfusionais ade-
quados e alta hospitalar no terceiro dia de pós-ope-
ratório. Discussão: A amiloidose é uma doença grave 
com formas inespecíficas de apresentação. O risco do 
procedimento, aliado à apresentação da amiloidose na 
forma cardíaca (que é um dos principais fatores de mal 
prognóstico) e comorbidades associadas, implica em 
cuidados peroperatórios especiais. A administração 
de dobutamina como estratégia de otimização tecidual 
apresenta riscos que devem ser respeitados por meio 
da adequada monitorização e intervenção.
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Manejo de via aérea em paciente com 
osteogênese imperfeita e múltiplas fratu-
ras: relato de caso
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Introdução: A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença 
genética rara do tecido conjuntivo em que o diagnós-
tico geralmente é feito com base em: história familiar; 
teste genético e características clínicas, como fratura na 
juventude, displasia esquelética, osteoporose e defor-
midade esquelética. Manifesta-se como baixa estatura, 
pescoço curto, esclera azul ou cinza, dentição defeituo-
sa, ossos quebradiços, coagulopatia, articulações hiper-
móveis, doença pulmonar restritiva e anomalias da jun-
ção craniovertebral. Dessa forma, a cirurgia ortopédica 
e o manejo da via aérea em pacientes com OI continuam 
a representar um desafio substancial para os anestesio-
logistas. Nosso objetivo é relatar um caso bem-sucedido 
de intubação de via aérea possivelmente difícil com o 
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uso de videolaringoscópio em paciente portador de OI. 
Relato de caso: Paciente masculino, 7 anos, com osteo-
gênese imperfeita tipo 3, múltiplas fraturas, submetido 
a fixação externa de fratura de fêmur. Foi realizada in-
dução anestésica com 75 mcg de fentanil, 100 mg de 
propofol e 15 mg de rocurônio. Após infusão de medi-
cações, paciente foi submetido à videolaringoscopia e 
foi realizada intubação orotraqueal com tubo número 5 
e auxílio de um bougie objetivando manusear minima-
mente a via aérea e não hiperextender a cervical. Proce-
dimento sem intercorrências. Ao final, foi extubado em 
plano para evitar agitação. Discussão: Foram relatados 
em alguns estudos que pacientes com osteogênese im-
perfeita geralmente têm vias aéreas de difícil acesso e, 
portanto, devem ser seguidas as orientações para o ma-
nejo de vias aérea difícil (VAD). A VAD deve sempre ser 
presumida e antecipada em pacientes com OI na ten-
tativa de evitar complicações. A visualização da laringe 
pode ser prejudicada por distorção secundária devido 
à cifoescoliose torácica e diminuição da mobilidade do 
pescoço. A superextensão da coluna cervical pode levar 
a atlanto-axial luxações ou mesmo fraturas, devendo ser 
evitada. O uso da videolaringoscopia reduz a necessi-
dade de movimentos da cabeça para intubação endo-
traqueal. Uma série de casos de 205 procedimentos 
anestésicos em pacientes com relato de OI de uma inci-
dência geral de dificuldades de vias aéreas de 1,5%, dos 
quais 66% ocorreram em pacientes com OI tipo 3. Em 
todos os casos, a situação de via aérea difícil poderia ter 
sido superada com o uso de videolaringoscopia ou IOT 
com fibra óptica. Máscaras laríngeas e outros dispositi-
vos supraglóticos das vias aéreas também têm sido usa-
dos com sucesso, e são indispensáveis em situações 
de emergência. O método de intubação endotraqueal 
guiado por videolaringoscopia com auxílio de bougie foi 
usado nesse caso com relativa segurança. Outros estu-
dos com o uso do broncoscópio de fibra óptica lento e 
com o paciente consciente foi usado como alternativa 
bem-sucedida. A literatura sobre OI é composta princi-
palmente de relatos de casos e há carência de ensaios 
clínicos randomizados. Portanto, há poucas evidências 
na literatura quanto ao melhor manejo da VAD.
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Raquianestesia contínua para correção 
de fratura de fêmur em idosa frágil, coro-
nariopata e com doença pulmonar obs-
trutiva crônica: relato de caso
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Introdução: Pacientes idosos e com comorbidades são 
mais suscetíveis à hipotensão após injeção única (IU) de 
anestésico local (AL) na raquianestesia, e nesse contex-
to a execução da raquianestesia contínua (RC) pode ser 
uma alternativa para minimizar repercussões hemodi-
nâmicas desfavoráveis. Relato de caso: Paciente de 80 
anos, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), co-
ronariopata e com baixa capacidade funcional. Proposta 
de osteossíntese de fêmur esquerdo. Apresentando-se 
em sala operatória com frequência cardíaca 72 bpm, fre-
quência respiratória 22 ipm, pressão arterial (PA) 115x60 
mmHg e saturação periférica 94% às custas de oxigê-
nio sob cateter nasal a 2 L/min. Procedida venóclise em 
membro superior direito, sedação com midazolam 3 mg 
e fentanil 50 mcg IV e obtenção de pressão arterial in-
vasiva (PAI). Posicionado cateter peridural em espaço 
subaracnóideo em nível de L3-L4, e, após 5 mg de bu-
pivacaína isobárica, atingiu-se nível sensitivo adequado. 
Não houve queda da PA abaixo de 20% do valor inicial, 
e o procedimento transcorreu sem intercorrências por 
aproximadamente 1h15min, sem necessidade adicional 
de AL. Encaminhado à UTI hemodinamicamente estável 
e eupneica, com desfecho clínico favorável. Discussão: 
A instabilidade hemodinâmica tem efeitos mais deleté-
rios entre a população idosa, devido a uma baixa reser-
va fisiológica, associada ou não a comorbidades. Nes-
se contexto, a RC é mais interessante se comparada à 
IU convencional, associando-se à utilização de menor 
quantidade total de AL, à possibilidade de titulação da 
dose por meio do cateter, a menos hipotensão e ao me-
nor uso de vasopressores. Essas vantagens devem-se 
à instalação mais lenta do bloqueio subaracnóideo (BS) 
proporcionado pela RC, permitindo que o sistema cardio-
vascular se adapte mais facilmente se comparado à uma 
instalação abrupta do bloqueio simpático. Em compara-
ção com a anestesia geral (AG), a execução de RC nessa 
população evita o estresse provocado pela laringoscopia 
e intubação, além de prevenir complicações associadas 
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à ventilação mecânica em pacientes com DPOC. Quan-
to à PAI, recomenda-se individualizar sua utilização. No 
nosso relato, optou-se por sua cateterização antes da 
instalação do bloqueio simpático. Alterações cardiovas-
culares no idoso, além de comorbidades, propiciam-no 
a maior instabilidade hemodinâmica após BS. Assim, a 
execução de RC nessa população deve ser estimulada 
por minimizar esse efeito, além das vantagens com re-
lação à AG.
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Introdução: Fragilidade é definida como a síndrome bio-
lógica de uma reserva fisiológica diminuída resultante de 
declínios de múltiplos sistemas de órgãos, o que predis-
põe a resultados adversos quando expostos a agentes 
estressores, como uma cirurgia. Diante de uma popula-
ção envelhecida cuja taxa de intervenção cirúrgica geral 
está aumentando rapidamente, a consciência da fragili-
dade está se tornando mais difundida em ambientes ci-
rúrgicos e de cuidados intensivos. O presente trabalho 
propõe estimar o índice de fragilidade em idosos, rela-
cionando-o com a prevalência de complicações perio-
peratórias nesses pacientes, a fim de reduzir eventos ad-
versos e o período de internação hospitalar. Além disso, 

objetivou-se avaliar a utilidade da Escala de Fragilidade 
de Edmonton (EFS) na previsão de complicações graves. 
Métodos: O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
(CEP) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
com a CAAE: 46926621.3.0000.5020. Foi realizado um 
estudo analítico, observacional e transversal, com a apli-
cação de questionário estruturado avaliativo da EFS em 
fase pré e pós-operatória na enfermaria de clínica cirúrgi-
ca do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). Re-
sultados: A população do estudo foi composta de 83 pa-
cientes, com predomínio do gênero masculino (56,6%), 
estado civil casado (54,2%), nível de ensino fundamental 
incompleto (33,7%) e idade média de 71,6 anos (±5,39). 
A maioria dos pacientes recebeu anestesia geral (47%), 
com tempo cirúrgico em média de 2–3 h (31,3%). Pa-
cientes que tiveram o índice moderadamente frágil foram 
para UTI em 100% dos casos, com tempo de interna-
ção ≥ 3 dias (100% dos casos), demonstrando relação 
estatisticamente significativa (p ≤0,003). Conclusão: A 
síndrome de fragilidade é uma condição multifatorial que 
resulta em uma vulnerabilidade dos idosos a fatores es-
tressores, principalmente no perioperatório. A utilização 
de uma escala de fácil entendimento e execução permi-
te planejamentos específicos para diminuição de riscos. 
Devido à complexidade do tema, urgem pesquisas mais 
aprofundadas dentro desse campo da anestesiologia, a 
fim de restringir complicações perioperatórias e promo-
ver melhora do prognóstico nessa população.
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Síndrome do nó sinusal e anestesia: relato 
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Introdução: A síndrome do nó sinusal (SNS) é causa-
da por anomalias na transmissão de impulso cardíaco, 
impedindo a função de marca-passo. Pode ser preci-



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

59

Anestesia em Geriatria

pitada por hipoxemia, hipotermia, fármacos e outros 
fatores comuns no ato anestésico. A parada sinusal, 
fibrilação atrial ou síndrome taqui-bradi são manifes-
tações da SNS. Existe maior incidência na idade avan-
çada, sendo muitas vezes subdiagnosticada devido a 
sintomas inespecíficos. Relato de caso: Paciente femi-
nina de 79 anos com plano de correção cirúrgica de 
fratura de úmero, ASA II por obesidade e hipertensão 
arterial, capacidade funcional > 4 METs, referiu episó-
dios de palpitação e astenia ocasionais. Ingressou em 
sala cirúrgica com PA 162/81 mmHg, FC 64 bpm, SaO2 
96%. Foi monitorizada com PANI, oximetria de pulso, 
eletrocardiografia (DII, V4 e V5), capnografia e monitor 
de temperatura nasofaríngea. Na ecocardiografia trans-
torácica, apresentava um ventrículo esquerdo com 
função sistólica preservada e valva mitral com refluxo 
leve. Após acesso venoso, realizou-se pré-oxigenação 
com O2 a 100%, seguido de administração de fenta-
nil 3 mcg/kg, propofol 1,5 mg/kg e rocurônio 0,6 mcg/
kg, seguido de inserção de TOT e conexão a ventilação 
mecânica. Logo após a indução, a paciente evoluiu com 
instabilidade autonômica e variação de frequência car-
díaca (síndrome taqui-bradi), com alternância de FC (20 
a 172 bpm) e queda da PAM < 60 mmHg. Prontamente 
foi reconhecida a SNS e tratada com atropina 0,5 mg 
em bolus IV, sendo solicitado, em seguida ,marcapasso 
transvenoso, que foi colocado em stand-by. Paciente 
apresentou boa resposta ao uso de atropina, e ao final 
da cirurgia procedeu-se a extubação sem intercorrên-

cias. A paciente foi levada para a SRPA e o pós-opera-
tório ocorreu sem outros eventos adversos, e recebeu 
alta no terceiro dia de internação hospitalar. Discussão: 
A SNS tem incidência maior na idade avançada e pode 
cursar com arritmias, instabilidade hemodinâmica e di-
minuição do débito cardíaco. Medidas farmacológicas 
nem sempre são efetivas nessas síndromes, por isso 
o marcapasso transcutâneo ou transvenoso deve es-
tar à disposição, podendo em alguns casos ser inse-
rido previamente ao procedimento. Quando existe alta 
suspeita da SNS, exames como Holter de 24 h podem 
ser solicitados no pré-operatório para diagnóstico. A 
exclusão de outras causas, como administração de 
fármacos anestésicos simpaticolíticos, também deve 
ser considerada, evitando, assim, condutas errôneas 
e desnecessárias. Caberá ao médico anestesiologista 
identificar esses distúrbios e tomar rápidas decisões, 
como a verificação da disponibilidade de marcapasso 
e necessidade de instituição de terapia farmacológica 
com atropina e/ou suporte inotrópico.
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A importância da consulta pré-anestési-
ca para cesariana em pacientes com sín-
drome de May-Thurner: relato de caso

Mateus Sanchez Chaib*, Dapnhe Nicoletti, Gabriel Jose 
Redondano de Oliveira, Thiago Romanelli Ribeiro, Lean-
dro Marques Côrrea, Luis Antonio Borges 

Instituição: CET Hospital Vera Cruz Campinas
Fonte de financiamento: Privado

Introdução: A síndrome de May-Thurner é uma condi-
ção que envolve a veia ilíaca comum esquerda sendo 
comprimida pela artéria ilíaca comum direita contra a 5a 
vértebra lombar. Essa alteração anatômica pode levar 
à obstrução da drenagem venosa do membro inferior 
esquerdo. Pacientes com sinais e sintomas são tratados 
com anticoagulantes para prevenção de trombose 
venosa profunda. Relato de caso: Paciente secundiges-
ta de 38 semanas, passou por consulta pré-anestésica 
ambulatorial para planejamento da cesariana. AL, 31 
anos, ASA II por síndrome de May-Thurner, em uso de vi-
taminas para gestação e uso constante de meia elástica 
de média compressão, negava uso de anticoagulantes. 
Antecedente de cesariana anterior, em outro serviço, 
com evolução para síndrome de Horner: ptose, miose 
e enoftalmia do lado esquerdo 20 min pós-raquianes-
tesia. O quadro apresentou resolução espontânea 6 h 
após o parto. No dia do procedimento, admitida em sala 
operatória com edema assimétrico em membros inferio-
res. Após monitorização completa, paciente em posição 
sentada, realizado assepsia e antissepsia, seguida de 
anestesia local com 40 mg lidocaína 2%, punção única 
com agulha Whitacre calibre 27 para acessar espaço 
subaracnóideo a nível de L4-L5. Após a visualização do 
fluxo livre do líquido cefalorraquidiano (LCR), claro, op-
tado por realizar 10 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5% 
e 60 mcg de morfina. Em seguida, paciente foi colocada 
em decúbito dorsal e o útero desviado para esquerda. 
Para avaliação da raquianestesia, o bloqueio sensitivo 
foi medido com teste quente frio e escala de Bromage 
para avaliação do bloqueio motor. Após 30 s, o bloqueio 
sensitivo estava em nível de T4 e o bloqueio motor em 
grau 2. Optou-se por mudar a posição da paciente para 
proclive. Paciente permaneceu estável durante todo o 
procedimento que durou 1 h, sem intercorrências. Foi 
reavaliada durante 4 h até a reversão total do bloqueio 
sensitivo e motor, sem apresentação de qualquer sinal 
da síndrome de Horner. Discussão: As alterações ana-

tômicas e fisiológicas da gestação como estreitamento 
do espaço peridural, o ingurgitamento do plexo venoso 
e o alto nível de progesterona, promovem uma maior 
sensibilidade e uma rápida disseminação cefálica dos 
anestésicos locais. Existem algumas patologias que 
podem facilitar ainda mais a dispersão dos anestésicos 
durante a raquianestesia. Pouco se tem na literatura so-
bre a contribuição da síndrome de May-Thurner para 
essa condição, porém o histórico da paciente com essa 
síndrome e a evolução para síndrome de Horner após 
raquianestesia em gestação passada nos faz acreditar 
nessa associação. A consulta pré-anestésica é funda-
mental para o planejamento e manejo anestésico para 
realização de um novo bloqueio subaracnóideo e pre-
venção de complicações.
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Abordagem anestésica para correção in-
traútero de mielomeningocele: relato de 
caso

Daniella Gonçalves de Araujo*, Allan Azevedo Barbosa, 
Bernardo Ramos Prates, Marcelle Mafra de Queiroz, Ma-
ria Theresa Alencar Ramos, Patrícia Lopes Gabriel 

Instituição: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Os procedimentos para correção de ano-
malias fetais possibilitam tratamento precoce de de-
feitos congênitos antes que evoluam ou se tornem ir-
reversíveis. O diagnóstico intrauterino e o tratamento 
pela cirurgia fetal avançaram clinicamente e continuam 
evoluindo. A anestesia para esses procedimentos visa 
causar risco mínimo à mãe e ao feto. Por isso, a técni-
ca anestésica deve incluir monitoramento materno-fe-
tal exaustivo, durante e após o procedimento. Relato 
de caso: Paciente mulher de 20 anos, gestante com 
idade gestacional de 25 semanas e 2 dias, sem ante-
cedentes anestésicos, ASA II, submetida à cirurgia fetal 
intrauterina, sob anestesia geral associada à peridural 
torácica contínua. No pré-operatório, utilizaram-se in-
dometacina 50 mg por via retal, mantida 4/4h. Como 
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pré-medicação anestésica, midazolam (2 mg por via 
venosa). No espaço peridural (ao nível de T10-T11) in-
jetou-se bolus de solução com volume de 15 ml com 
ropivacaina 0,25%, fentanil espinhal 0,1 mg, morfina 
espinhal 2 mg, seguida de passagem de cateter cefá-
lico, para analgesia pós-operatória e mantida infusão 
contínua de solução de ropivacaina 0,2%. O útero foi 
mantido deslocado para esquerda. Indução anestésica 
em sequência rápida com fentanil 2 mcg/kg, propofol 
1,5 mg/kg, succinilcolina 1 mg/kg. Bloqueio neuromus-
cular com rocurônio 0,6 mg/kg e manutenção com se-
voflurano em concentração de 2% de expirado. Após 
indução anestésica, procedida instalação de venóclise 
calibrosa, pressão arterial invasiva e sondagem vesical 
de demora. Feito ataque de sulfato de magnésio de 5 g.  
Manutenção da anestesia com elevação do expirado 
de sevoflurano para 4%, FiO2 de 60% e EtCO2 mantido 
entre 28–30 mmHg. A pressão arterial sistólica materna 
foi mantida acima de 100 mmHg, com fenilefrina sob 
demanda e reposição volêmica com cristaloides aque-
cidos. Após correção do defeito fetal, procedeu-se ao 
fechamento uterino. Seguiu-se a diminuição gradativa 
da concentração do sevoflurano para abaixo de 2%, e 
para a manutenção do relaxamento uterino utilizou-se 
sulfato de magnésio em infusão contínua (2 g/h). Ao 
final da cirurgia, a paciente foi extubada e encaminhada 
ao CTI estável hemodinamicamente, eupneica, alerta e 
sem queixas. Mantida infusão de ropivacaína a 0,2% 
em cateter de peridural para analgesia pós-operatória. 
Discussão: Com o uso de anestesia geral, a tocólise é 
mantida com agentes halogenados e uteroinibidores, 
enquanto a anestesia no feto é realizada com o uso de 
opioides e relaxantes musculares, sendo esta técnica 
segura para ambos. O uso de drogas uteroinibitórias 
deve ser mantido durante e após a histerotomia que, 
juntamente com a analgesia peridural através da co-
locação de cateter, ajudam a reduzir o risco de parto 
prematuro, alcançando controle efetivo da dor pós-
-operatória. A abordagem anestésica deve estar em 
consonância com a equipe multidisciplinar e é parte 
importante para o sucesso da cirurgia e bem-estar ma-
terno-fetal.
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Anafilaxia perioperatória em gestante: 
relato de caso
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Instituição: Centro Universitário Tiradentes Alagoas
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: As reações de hipersensibilidade no período 
perioperatório geram grande preocupação para os anes-
tesiologistas, que diariamente administram diversos agen-
tes que podem desencadear reações alérgicas. Anafilaxia 
perioperatória é uma reação de hipersensibilidade gene-
ralizada e grave, com mortalidade estimada em 3–9%, 
sendo, portanto, uma das emergências mais críticas no 
ambiente perioperatório. Relato de caso: MSSS, 33 anos, 
ASA II por hipertensão gestacional tratada com metildo-
pa foi submetida a cesariana. No momento da admissão 
em sala de cirurgia, negou alergias medicamentosas. Foi 
submetida a raquianestesia sem intercorrências e mante-
ve-se com estabilidade hemodinâmica sem necessidade 
de vasopressor. Após o nascimento do recém-nascido, foi 
iniciada infusão contínua de ocitocina 5 UI e dipirona 2 g 
endovenosas, além de parecoxibe 40 mg em bolus. Em 
cerca de 3 min do início da infusão, cursou com pruri-
do em mãos e face e importante angioedema em orelhas, 
olhos e lábios, seguidos de colapso cardiovascular sendo 
diagnosticada anafilaxia grau III. Foram administradas do-
ses de adrenalina endovenosas em bolus de 50 mcg com 
melhora fugaz. Subsequentemente, foram administradas 
hidrocotisona 250 mg, ranitidina 50 mg e difenidramina 50 
mg. Não houve comprometimento respiratório, mantendo 
boa saturação em ar ambiente e ausculta pulmonar sem 
alterações. Foi conduzida para a UTI com necessidade de 
adrenalina endovenosa em bomba de infusão e de vigi-
lância ventilatória e hemodinâmica. Ao chegar na UTI, foi 
submetida ao acesso venoso central em veia jugular inter-
na direita e cateterização arterial para aferição contínua da 
pressão arterial e coletas de gasometrias. Solicitado teste 
da triptase, que não estava disponível na instituição. Reali-
zado o desmame da adrenalina progressivamente até 18 h  
do evento crítico, tendo recebido alta da UTI após 30 h 
da admissão. Discussão: O diagnóstico da reação de hi-
persensibilidade é clínico, baseado no aparecimento de 
manifestações afetando os sistemas cardiovascular, res-
piratório e tegumentar. No perioperatório, a ausência de 
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sinais cutâneos não descarta o diagnóstico podendo os 
sinais cardiovasculares e respiratórios serem as únicas 
manifestações iniciais. Havendo hipotensão e taquicar-
dia como sinais isolados, inesperados e sem resposta ao 
tratamento, suspeita-se imediatamente de reação de hi-
persensibilidade. Com a dificuldade de predizer a veloci-
dade de progressão de um quadro de hipersensibilidade, 
o diagnóstico precoce presuntivo deve ser considerado, 
juntamente com o diagnóstico diferencial, onde as rea-
ções grau III e IV, multissistêmicas, preenchem critério de 
anafilaxia com risco iminente à vida. O reconhecimento 
precoce, tratamento com adrenalina em doses adequa-
das e a reposição adequada do volume vascular são os 
pilares do tratamento imediato de uma reação de hiper-
sensibilidade grave.
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Analgesia do trabalho de parto em por-
tadora de neurofibromatose tipo 1 : re-
lato de caso
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Gonçalves, Gabriella Graziani Pioli, Henrique Paiva Torres 

Instituição: Maternidade de Campinas
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A neurofibromatose (NFT) é uma doença 
autossômica dominante caracterizada pelo cresci-
mento de tumores no sistema nervoso. Há três tipos 
de NFT (tipo 1, tipo 2 e schwannomatose), e cada um 
tem diferentes mutações genéticas. A neurofibroma-
tose tipo 1 é a mais comum, ocorre em 1:3000-4000 
pessoas. Apesar dos neurofibromas e schwannomas 
constituírem-se de células de Schwann predomi-
nantemente, existem diferenças. Os schwannomas 
são compostos apenas de células de Schwann, e os 
neurofibromas possuem, além disso, em sua consti-
tuição, fibroblastos, neurônios e fibras de colágeno e 
envolvem o nervo, ao passo que o schwannoma des-
loca e poupa o nervo principal. Pacientes com NFT 1  
também podem apresentar: hidrocefalia obstrutiva, 
epilepsia, baixa estatura, hipertensão, doenças car-

díacas congênitas, distúrbios comportamentais e cog-
nitivos. Portadores de neurofibromatose possuem in-
cidência elevada de cânceres em relação à população 
não acometida. Relato de caso: Paciente de 31 anos, 
G2P1, portadora de neurofibromatose tipo 1, admitida 
na Maternidade de Campinas em trabalho de parto, foi 
internada as 13 h. Às 20h45, paciente estava com 7 
cm de dilatação, 90% esvaecimento de colo e feto em 
De Lee -3 cm, dinâmica uterina com 4 contrações de 
duração igual ou superior a 30 s, fortes, escala álgica 
visual numérica 10/10. Foi solicitada analgesia de par-
to. A paciente possuía vários neurofibromas e man-
chas café com leite, características da NF1, distribuí-
das pelo torso, porém não possuía quaisquer outros 
sinais ou sintomas relacionados à doença. Buscou-se, 
no momento da analgesia, por inspeção e palpação, 
um local onde a agulha de Tuohy ficasse distante das 
manchas e dos nódulos. Foi feita analgesia em pun-
ção única, feito anestésico local, opioide e passado 
cateter peridural em região lombar, entre L3-L4. Após 
20 min da primeira dose, paciente apresentou-se cal-
ma e colaborativa, relatando 0/10 em escala álgica 
visual numérica. Discussão: A analgesia de parto é 
um direito da gestante e comprovadamente melhora 
a experiência do trabalho de parto. No caso relatado, 
a paciente tinha uma doença para a qual é considera-
da contraindicação relativa bastante preocupante ao 
bloqueio subaracnóideo. Não existe na literatura um 
consenso sobre qual o melhor método para o alívio 
da dor em parturientes com NF1, o que se aconselha 
é, se possível, o uso de neuroimagem para evitar os 
nódulos. Na situação descrita, a paciente relatou ser 
portadora de neurofibromatose em sala de parto, não 
havendo tempo para solicitar um estudo de neuroima-
gem, e como a mesma estava em intenso sofrimento 
físico e psíquico devido ao trabalho de parto, optou-se 
por fazer a analgesia peridural após consentimento da 
mesma e do marido, que a acompanhava. Não hou-
ve prejuízos para o binômio puérpera recém-nascido, 
ao contrário, o desfecho foi favorável: recém-nascido 
com Apgar 9/10 e puérpera com uma experiência mais 
positiva do trabalho de parto após a analgesia.
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Anestesia em gestante com aneurisma 
de aorta abdominal: relato de caso
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no, Victor Emanuel Puppin Pinto, Maryane Leal Lopes 
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O aneurisma de aorta abdominal é patolo-
gia incomum em gestantes, sendo predisposto e agra-
vado por alterações hormonais e hemodinâmicas da 
gestação. A intervenção visa reduzir o risco de rotura, 
evento este, catastrófico neste cenário. O ato anesté-
sico na gestação visa segurança materna, evitar tera-
togenicidade, evitar hipóxia fetal e prevenir trabalho 
de parto prematuro, além de propiciar melhor controle 
pós-operatório e alta precoce. Relato de caso: Paciente 
feminino, 42 anos, G7P5A1, classificação ASA III, 50 kg,  
com 24 semanas de idade gestacional, portadora de 
hipertensão arterial crônica, de difícil controle, encami-
nhada ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Mo-
raes (HUCAM) para tratamento de crise hipertensiva. 
Nessa ocasião, foi diagnosticada com um aneurisma de 
aorta abdominal infrarrenal (7,2x7,2 cm). Após reunião 
multidisciplinar, optado por correção percutânea com 
preservação da gestação. A paciente foi submetida a 
cirurgia de implante de endoprótese bifurcada de aor-
ta infrarrenal, em sala de hemodinâmica. Monitorizada 
conforme a resolução do CFM 2.174/2017, acrescida 
de pressão arterial invasiva. Realizada sedação com 
propofol em bomba de infusão contínua e bloqueio pe-
ridural, punção única, mediana, com agulha Tuohy 16G 
e passagem de cateter, sem intercorrências. Realiza-
da dose teste com lidocaína 2% com vasoconstrictor, 
acrescida de solução com 10 ml de lidocaína 2% com 
vasoconstrictor e 50 mcg de fentanil. Dose de heparina 
não fracionada realizada no intraoperatório, 2 h após 
inserção de cateter. Durante ato cirúrgico, de duração 
aproximada de 4 h, paciente manteve-se estável hemo-
dinamicamente, sem necessidade de droga vasoativa. 
Ao final do procedimento, batimentos cardíacos fetais 
encontravam-se dentro da normalidade (130 bpm), sen-
do a paciente encaminhada ao setor de terapia inten-
siva, para os cuidados pós-operatórios. Discussão: A 
anestesia para gestantes em cirurgias não obstétricas 
tem como objetivo manter a segurança materno fetal. 
A dissecção de aneurisma de aorta em gestantes é um 
evento raro, que ocorre, em sua maioria, no 3o trimestre 
de gestação e puerpério. Para abordagem de aneuris-

ma via endovascular, pode-se optar por anestesia geral 
ou sedação com anestesia local, sendo que esta última 
pode determinar menor tempo de internação em UTI e 
menor morbimortalidade. Na paciente em questão, foi 
optado por anestesia peridural com cateter e sedação 
devido ao risco de, no intraoperatório, paciente neces-
sitar ser submetida a cesariana de emergência, bem 
como redução da dose de anestésicos locais infiltrados 
nos sítios de punção cirúrgico, minimizando chance de 
cardiotoxicidade materna e, consequentemente, hipó-
xia e acidose fetal. Como adjuvante, infundido sulfato 
de magnésio para redução de contratilidade uterina, 
sendo realizado pós-operatório em ambiente de UTI 
com cateter peridural para manejo de dor pós-opera-
tória garantindo menor probabilidade de trabalho de 
parto prematuro.
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Anestesia em gestante com hipertensão 
pulmonar: relato de caso e revisão da li-
teratura
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Francois Schippers, Luiz Fernando dos Reis Falcão 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo – Unifesp
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A hipertensão pulmonar (HP) é uma con-
dição de saúde com prevalência estimada em 1% da 
população mundial, afetando todos os grupos etários, 
e presente em até metade dos casos de insuficiência 
cardíaca. O quadro clínico pode incluir dispneia aos 
esforços, angina e síncope, além dos achados do exa-
me físico de abaulamento paraesternal, hiperfonese da 
segunda bulha cardíaca e pressão venosa jugular au-
mentada. O diagnóstico é feito através de cateterismo 
das câmaras cardíacas direitas com medida de pres-
são média da artéria pulmonar superior a 25 mmHg. 
A hipertensão pulmonar é comumente classificada em 
5 subgrupos clínicos a depender de sua etiologia, e, 
na maioria das vezes, os quadros gestacionais perten-
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cem aos subgrupos 1 (hipertensão arterial pulmonar) e 
2 (secundária a doença cardíaca esquerda). A gravidez 
continua sendo associada a uma taxa de mortalidade 
substancialmente alta nos quadros de HP, apesar da 
crescente melhora de desfechos relatados na literatu-
ra, principalmente em quadros bem controlados. Nosso 
objetivo é relatar o manejo perioperatório de uma ges-
tante com hipertensão pulmonar. Relato de caso: Pa-
ciente feminina, 32 anos, portadora de HAP secundária 
ao LES, com progressão de quadro de hipertensão pul-
monar (PSAP de 90 mmHg) comprometendo as ativida-
des diárias (<4 METs) com indicação de interrupção da 
gestação. Portadora de hipotireoidismo, secundário há 
tireoidectomia total por CA folicular de tireoide. Opta-
do por anestesia peridural associada a monitorização 
hemodinâmica invasiva. Com paciente acordada, foi 
instalada monitorização de pressão arterial invasiva e 
passado cateter venoso central duplo lúmen em veia 
jugular interna direita (VJID) guiado por USG. Em linha 
arterial, foi acoplado FloTrac para monitorização hemo-
dinâmica e em VJID foi monitorizada a pressão venosa 
central (PVC). Anestesia peridural com instalação lenta, 
realizada em pequenas doses (bolus seriados de 5 ml) 
de bupivacaína 0,25%. Objetivado garantir essencial-
mente bloqueio sensitivo em T6. Intervalo de tempo de 
1 h até alcançar bloqueio efetivo. Paciente evoluiu sem 
repercussões hemodinâmica, mantendo estabilidade 
durante todo o intraoperatório, sem necessidade de 
uso de drogas vasoativas. Infusão total de cristaloides 
de 650 ml. Paciente encaminhada à UTI para monito-
rização intensiva no pós-operatório imediato, mantido 
cateter peridural. Discussão: A anestesia afeta de ma-
neira significativa o desfecho de pacientes gestantes 
com hipertensão pulmonar. Tanto anestesia geral quan-
to anestesia regional possuem efeitos adversos típicos 
que podem comprometer de maneira severa o sistema 
cardiovascular de pacientes com HP e, portanto, de-
vem ser administradas com cautela. Para evitar uma 
redução rápida na resistência vascular sistêmica, que 
pode causar descompensação do quadro hemodinâmi-
co, a anestesia epidural exclusiva com infusão em titu-
lações incrementais de anestésicos locais é fortemente 
recomendada por diretrizes e consensos de especialis-
tas globalmente.
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Anestesia em gestante com síndrome de 
Kartagener. Relato de caso
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Introdução: A síndrome de Kartagener (SK), doença he-
reditária autossômica recessiva rara, é caracterizada pela 
tríade de situs inversus totalis, bronquiectasias e sinusite 
crônica. É subtipo de discinesia ciliar primária, na qual 
há alterações ultraestruturais e/ou da função das células 
ciliadas. Relatamos o caso de gestante a ser submetida a 
cesariana com as peculiaridades no manejo que a síndro-
me impõe, inclusive o desvio uterino para direita. Relato 
de caso: Primigesta, branca, 28 anos, 80 kg e 164 cm,  
ASA II, com diagnóstico de síndrome de Kartagener, 
programada cesariana eletiva (39 sem IG). Referia tos-
se produtiva crônica, sem piora da função cardiopulmo-
nar ou exacerbações por infecção durante a gestação. 
Nega uso contínuo de medicações. ECO transtorácico 
sem malformação associada à dextrocardia; TC de tó-
rax e abdome evidenciaram situs inversus totalis (SVI), 
bronquiectasias cilíndricas e císticas, aspecto de árvore 
em brotamento difuso e brônquios com paredes espes-
sadas. ECG com desvio do eixo para à direita. Instalada 
cardioscopia com posicionamento inverso dos eletrodos 
devido a dextrocardia, SpO2 e PANI. Após venóclise com 
18G em membro superior e antibioticoprofilaxia venosa 
com cefazolina 2 g, os sinais vitais iniciais eram: SpO2 
96% em ar ambiente, PA = 118x72 mmHg, FC = 86 bpm 
e FR = 18 irm. Realizado bloqueio subaracnóideo L3-L4, 
com agulha 27G tipo Quincke, com 11 mg de bupivacaí-
na 0,5% hiperbárica e 100 mcg de morfina. Logo após 
a execução do bloqueio, a gestante recebeu bolus de 
250 mcg de metaraminol IV para evitar hipotensão. Hou-
ve desvio do útero para à direita (em respeito ao situs 
inversus) para descompressão da veia cava. A cirurgia 
teve início com nível sensitivo do bloqueio em T5. Após 
o parto foi administrada oxitocina 10 UI IV tituladas em 
infusão lenta. A paciente não referiu nenhum sintoma e 
recebeu no total 12,5 ml.kg-1 de solução de Ringer Lac-
tato durante o ato operatório, sua diurese foi quantificada 
em 400 ml. A cirurgia foi realizada em 45 min com perda 
sanguínea estimada de 450 ml. A puérpera foi encami-
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nhada para a sala de RPA com Aldrete 9. Recebeu alta 
36 h após o parto, assintomática. Discussão: O manejo 
anestésico do paciente com síndrome de Kartagener (SK) 
deve considerar prováveis alterações cardiopulmonares, 
sendo fundamental a avaliação e o preparo pré-operató-
rio. Fisioterapia, antibioticoterapia, mobilização precoce 
e boa analgesia auxiliam no desfecho. Posicionamento 
com inversão da lateralidade dos eletrodos à cardiosco-
pia pela dextrocardia e maior facilidade no acesso veno-
so central do lado esquerdo devem ser lembrados. Na 
cesariana, a prevenção da compressão aortocava leva 
em conta a localização anômala da veia cava inferior, o 
que orienta se necessário o deslocamento uterino para à 
direita. Em caso de anestesia geral, a inversão pulmonar 
levará o tubo acidentalmente à esquerda com risco de 
aspiração pulmonar.
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Anestesia geral em paciente gestante 
com COVID-19 em estado crítico. Relato 
de caso
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Introdução: Na gestação ocorre diminuição do desem-
penho pulmonar, sendo necessárias adaptações para 
uma gestação sem intercorrências. A infecção pelo vírus 
SARS-CoV-2 pode resultar em dificuldades nas trocas 
gasosas e manutenção do equilíbrio ácido-base da pa-
ciente grávida e do feto. Assim, a interrupção da gravidez 
por parto cesariano se faz necessária, sendo realizada a 
anestesia geral nas gestantes em estado grave, quan-
do a paciente já se encontra em ventilação mecânica ou 
quando está em franca insuficiência respiratória. Relato 
de caso: TRX, 24 anos, união estável, ensino médio in-

completo, do lar, G3P3, idade gestacional de 29 sema-
nas, com diagnóstico de HAS prévia desde 2014 e pré-e-
clâmpsia sobreposta, obesidade mórbida (IMC 49,51) e 
hipotiroidismo subclínico. Internada no dia 14/4/21 com 
dispneia, dor epigástrica e precordial de forte intensidade 
e tosse. Referia boa movimentação fetal. Não estava va-
cinada contra COVID-19. Foi internada na ala COVID-19 
para acompanhamento com necessidade crescente de 
oxigênio e desempenho respiratório progressivamente 
mais ineficiente. Tromboembolismo pulmonar descarta-
do por angiotomografia, com exame PCR com resultado 
positivo em 15/4/21. Em 16/4/21, já se encontrava em 
uso de máscara de Hudson com fluxo de 10 L/min, com 
aumento para 15 L/min em 18/4/21 (gasometria arterial 
com pH7,39, pCO2 27 mmHg, pO2 53 mmHg, HCO3- 
16 mmHg). Às 2 h de 19/4/21 foi transferida para a UTI 
COVID por piora no padrão respiratório, baixa satura-
ção de oxigênio (81%), sendo realizada intubação oro-
traqueal com TOT no 7,5 e iniciada ventilação mecânica 
com FiO2 de 100% e PEEP de 18 cmH2O. Às 12 h desse 
mesmo dia foi realizada cesárea de emergência, devi-
do à necessidade de pronação (gasometria arterial com 
pH7,12, pCO2 64 mmHg, pO2 61 mmHg, HCO3- 20,8 
mmHg , PO2/FiO2 = 150). Anestesia geral balanceada 
com midazolam, fentanil e sevoflurano. Após a cesárea, 
iniciou-se noradrenalina, alternando posição prona e su-
pina. Com 30 dias de internação, encontrava-se em mal 
estado geral, hipertensa (PA 194/98 mmHg), taquicárdica 
(FC 135 bpm), taquipneica (FR = 41 rpm), hipertérmica 
(t = 37,9°C) e com baixa saturação de oxigênio (SO2 = 
89%)(PO2/FiO2 = 88). A família foi convocada para re-
ceber esclarecimentos sobre cuidados paliativos devido 
ao esgotamento das possibilidades terapêuticas. Evoluiu 
para óbito às 13h30 do dia 5/6/21. Discussão: Este rela-
to demonstra uma maneira de realizar a anestesia para 
parto cesáreo em gestantes com o vírus SARS-CoV-2 
em estado crítico. Diferentes relatos poderão, no futuro, 
orientar a confecção de protocolos de atuação nesses 
casos. O caso descrito também auxiliará no entendi-
mento da complexidade presente durante a internação 
de pacientes com COVID-19, a dificuldade em gerenciar 
várias infecções concomitantes, agravadas pelo período 
pós-operatório do parto cesariano. Relato de Caso apro-
vado como emenda CEP CAEE 52914521.7.0000.5346.
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Introdução: Hemangiomas cavernosos são anomalias 
vasculares que podem ocorrer em todo o neuroeixo. 
São mais comuns após a 3a década de vida, sendo 
raros na gestação. A ressecção cirúrgica é indicada 
em casos sintomáticos com rápida evolução e deve 
ser, preferencialmente, manejada no puerpério. A es-
colha da anestesia requer avaliação criteriosa. Relato 
de caso: Paciente sexo feminino, 15 anos, gestante, 
deu entrada na emergência com 31 semanas e 4 dias 
de gestação devido a queda seguida de crise convul-
siva tônico-clônica generalizada. Foi realizada RNM 
e TC de crânio, com achado diagnóstico de angioma 
cavernoso cerebral, indicado tratamento cirúrgico pela 
equipe da neurocirurgia. A paciente não apresentava 
déficit motor. Foi mantida internada para estabiliza-
ção e acompanhamento, caso houvesse necessidade 
de abordagem de urgência. Foi programada cesárea 
quando atingisse uma idade gestacional mais avança-
da, seguido da neurocirurgia. Não havia RNM de colu-
na lombar para verificar a presença ou não de malfor-
mação vascular na região. A cesárea foi realizada com 
35 semanas e 6 dias de gestação; foi instalada pressão 
arterial invasiva, feita anestesia geral balanceada, in-
dução em sequência rápida com remifentanil em BIC, 
propofol 100 mg, lidocaína 2% 60 mg, rocurônio 35 
mg e, na extubação, sugamadex 100 mg, sem inter-
corrências. A paciente teve boa evolução no pós-par-
to e no dia seguinte foi submetida a craniotomia para 
ressecção do cavernoma cerebral, sem intercorrên-
cias. Recebeu alta após 3 dias em bom estado geral. 
Discussão: Hemangiomas cavernosos são anomalias 
congênitas vasculares benignas e podem afetar todo 
o neuroeixo, sendo mais comuns nos hemisférios ce-
rebrais e no tronco cerebral. São mais prevalentes na 
3a a 6a décadas de vida e podem apresentar sintomas 
como paraparesia progressiva e perda sensorial asso-
ciada a dor, que derivam de novas hemorragias das 
lesões causadas pelo angioma, com risco de agrava-
mento durante a gravidez. A presença de cavernoma 
cerebral não é uma contraindicação para início ou con-

tinuação da gravidez. A ressecção cirúrgica é indicada 
nos casos de sintomas com rápida evolução e deve 
ser, preferencialmente, manejada no puerpério. Neste 
caso, optamos pela anestesia geral, pois a presença 
concomitante de hemangioma cavernoso medular não 
havia sido descartada. Os hemangiomas espinhais são 
responsáveis por aproximadamente 5% das lesões in-
tramedulares em adultos. Em uma série de 100 casos, 
com hemangioma cavernoso de tronco encefálico, 24 
apresentavam múltiplas lesões, incluindo na medula 
espinhal. Portanto, é importante descartar a lesão no 
local de punção. Não podemos desconsiderar o risco 
de aumento da pressão intracraniana, via aérea difícil 
inesperada e aspiração pulmonar na anestesia geral. 
É importante a prevenção de episódios hipertensivos, 
esforço, tosse e apneia, que podem elevar a pressão 
intracraniana e o risco de sangramento intracerebral. 
Ainda não há consenso sobre qual a melhor anestesia 
e mais estudos são necessários.
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Anestesia obstétrica em cardiopatia reu-
mática descompensada: um relato de 
caso
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Introdução: A gestação é um período que envolve im-
portantes mudanças fisiológicas, incluindo alterações 
cardiovasculares maternas. A sobrecarga dinâmica 
pode levar à descompensação clínica de doenças pre-
-existentes. A cardiopatia reumática é uma das prin-
cipais causas de cardiopatia na gravidez, a qual é a 
maior causa de morte materna indireta durante o ciclo 
gravídico-puerperal. Além disso, a síndrome hiperten-
siva é a alteração médica mais comum na gravidez, 
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que pode evoluir para pré-eclâmpsia com risco de 
prognóstico desfavorável. Relato de caso: Gestante, 
37 + 6 semanas, 33 anos, história prévia de dupla le-
são mitral importante de etiologia reumática, ECOTT 
evidenciado FEVE 66%, PSAP 64 mmHg, sem acom-
panhamento cardiológico. Pré-natal de alto risco por 
cardiopatia, realizadas 4 consultas, evoluiu com des-
compensação de insuficiência cardíaca com dispneia 
súbita, taquipneia, esforço respiratório moderado e 
dessaturação, necessitando de suporte de oxigênio 
em máscara facial 10 L/min à admissão em unidade 
hospitalar. Iniciada anticoagulação terapêutica e tera-
pia broncodilatadora. Transferida para maternidade, 
admitida com PA 160x90 mmHg, queixando cefaleia 
e piora de dispneia. Indicado parto cesáreo de urgên-
cia devido à pré-eclâmpsia, cardiopatia reumática e 
suspeita de edema agudo de pulmão. Realizada es-
tabilização clínica de insuficiência respiratória e níveis 
pressóricos inicialmente com hidralazina e furosemi-
da. Após melhora do padrão ventilatório, mantida em 
observação clínica por 2 h previamente ao procedi-
mento. Realizada cesárea sob anestesia geral balan-
ceada, puncionado PIA previamente à indução, a qual 
foi realizada com remifentanil, propofol e succinilcoli-
na, manutenção com sevoflurano, antibioticoprofilaxia 
com cefazolina. Feto vivo, único, Apgar 6/9, assisti-
do por pediatra. Ao final do procedimento, realizado 
TAP block bilateral guiado por ultrassonografia com 
ropivacaína 0,5% para analgesia. Paciente extubada, 
encaminhada ao CTI com controle pressórico e eup-
neica em cateter nasal. Segue em acompanhamento 
com cardiologia com proposta de troca valvar 6 meses 
após parto. Discussão: As cardiopatias gestacionais 
são importantes fatores de morbimortalidade no perío-
do gestacional e no puerpério. O pré-natal precoce e 
o acompanhamento multidisciplinar se fazem extrema-
mente importantes, levando em consideração os ris-
cos materno-fetais, otimizando o tratamento e a clínica 
destas pacientes, bem como para melhor decisão da 
equipe cirúrgica para o momento ideal do parto. Os 
bloqueios de neuroeixo conferem analgesia adequada, 
porém podem resultar em descompensação cardio-
vascular. Dessa forma, a anestesia geral com bloqueio 
regional se faz uma alternativa interessante, melhoran-
do os desfechos materno-fetais.
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Introdução: As cardiopatias estão entre as principais 
causas de morte materna indireta no período gestacio-
nal e puerpério. O acompanhamento multidisciplinar 
com equipe obstétrica e cardiológica se faz extrema-
mente importante para adequado manejo clínico pré-
-operatório e decisão do melhor momento do parto. 
Durante a gestação, diversas são as mudanças fisio-
lógicas no organismo, incluindo alterações cardiovas-
culares, fundamentais para o desenvolvimento fetal e 
perfusão placentária, que podem não ser suportadas 
por gestantes com boa reserva cardíaca. O ato anesté-
sico para o parto deve ser programado e individualiza-
do para minimizar os riscos cardiovasculares e garan-
tir melhores desfechos materno-fetais. Relato de caso: 
Gestante G2PN1A0, 32 anos, 36+5 semanas, história 
prévia de insuficiência cardíaca, ECOTT evidencian-
do FEVE 32%, PSAP 32 mmHg, prolapso valvar mitral 
com insuficiência mitral grave, ECG evidenciando fi-
brilação atrial e bloqueio de ramo esquerdo. Em uso 
de digoxina, furosemida, enoxaparina e carvedilol. 
Encaminhada à maternidade por cardiologista para 
acompanhamento até interrupção da gestação. Admi-
tida estável hemodinamicamente, saturando 97% em 
ar ambiente, PA 116x74 mmHg, FC 118 BPM. Equipe 
obstétrica opta por interrupção da gestação por ce-
sárea eletiva, discutida com equipe de anestesiologia 
para manejo e cuidados pré-operatórios. Realizada 
monitorização prévia ao procedimento com pressão 
arterial invasiva, puncionado acesso venoso periférico 
Jelco 14. Enoxaparina suspensa 12 h antes do pro-
cedimento, coletado exames laboratoriais, coagulo-
grama sem alterações. Realizada anestesia com blo-
queio de neuroeixo combinado, iniciado noradrenalina 
na diluição de 8 mcg/ml previamente à realização da 
anestesia. Peridural em L2-L3 sob técnica de Dogliotti, 
passado cateter peridural para manejo contínuo com 
lidocaína com epinefrina sob demanda e raquianeste-
sia em L3-L4 com 5 mg de bupivacaína hiperbárica, 
100 mcg de morfina e 20 mcg de fentanil. Feto vivo, 
único, Apgar 8/9, assistido por pediatra. Paciente está-
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vel durante procedimento, demandando drogas vasoa-
tivas em baixas vazões. Ao final, encaminhada ao CTI 
estável hemodinamicamente, em uso de cateter nasal, 
sem drogas vasoativas. Discussão: No ciclo gravídi-
co-puerperal ocorrem alterações hemodinâmicas que 
aumentam os riscos em gestantes cardiopatas, como 
aumento do débito cardíaco e da frequência cardíaca. 
O manejo anestésico para o parto deve ser individua-
lizado e o bloqueio de neuroeixo combinado pode ser 
realizado com cautela, desde que não haja contraindi-
cação, pois permite que a anestesia seja titulada por 
meio da administração do anestésico local em baixas 
doses até atingir nível adequado para a cirurgia, ga-
rantindo mínimas alterações cardiovasculares e menor 
repercussão ventilatória. A associação de opioides no 
neuroeixo diminui a dose de anestésico local, minimi-
zando as repercussões cardiovasculares e melhorando 
os desfechos materno-fetais.
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Introdução: A cerclagem consiste em um procedi-
mento cirúrgico para a manutenção da integridade 
estrutural do colo uterino. Esse procedimento permi-
te o prolongamento da gestação, reduzindo os riscos 
de um parto pré-termo, além de melhorar os resulta-
dos obstétricos. Smith et al (2019), em um estudo de 
coorte retrospectivo, comparou cerclagem transab-
dominal laparoscópica versus assistida por robótica 
em mulheres pós-concepção, onde o segundo grupo 
obteve resultados mais favoráveis, destacando san-
gramento intraoperatório e permanência hospitalar 
menores, bem como melhores resultados cirúrgicos 

sem aumento de complicações intra ou pós-operató-
rias. Relato de caso: Paciente feminino, 32 anos, 67 
kg, ASA II, gesta 1, idade gestacional 12 semanas e 
3 dias, portadora de insuficiência cervical adquirida, 
adenocarcinoma de colo com conização a frio há 11 
meses. Indicada cerclagem cervical por risco de abor-
to devido comprimento cervical de 28 mm (US 9+5). 
Realizado procedimento sob anestesia geral regional 
combinada, sob monitorização padrão e da profundi-
dade anestésica através de BIS. Raquianestesia com 
paciente sentada, punção com agulha Whitacre 27G 
em interespaço L3-L4 e injeção de bupivacaína hiper-
bárica 5 mg e morfina 80 mcg. Indução venosa em 
sequência rápida com propofol 2 mg/kg, remifentanil 
3 mcg/kg, rocurônio 1,2 mg/kg e sulfato de magnésio 
2 g. IOT sob laringoscopia direta, cânula 7,5 mm, sem 
dificuldade. Anestesia mantida com propofol alvo con-
trolado e remifentanil 0,1 mg/kg/min. No intraoperató-
rio, paciente permaneceu estável hemodinamicamen-
te, normotérmica e não apresentou intercorrências. Ao 
final do ato cirúrgico, realizada reversão do bloqueio 
neuromuscular com sugamadex 2 mg/kg guiado pelo 
TOF. Paciente apresentou despertar tranquilo e cons-
ciente. Encaminhada para a SRPA, onde foi verificado 
BCF = 162 bpm através do sonar doppler fetal. No 
dia seguinte, realizado US obstétrico que identificou 
embrião único, com batimentos cardíacos presentes 
(BCF = 160 bpm), sem sinais de descolamento ovular 
e colo uterino medindo 39 mm. Paciente obteve alta 
hospitalar 24 h após procedimento em bom estado fí-
sico. Discussão: O processo anestésico para cirurgias 
obstétricas e não obstétricas em gestante ainda é um 
tópico muito superficial na literatura. Apesar de avan-
ços recentes nesse campo, a assistência a pacientes 
de obstetrícia permanece ainda um grande desafio aos 
anestesiologistas. Até onde sabemos, este é o primei-
ro relato de caso de anestesia para procedimento ab-
dominal assistido por robótica em paciente gestante. 
Acreditamos que pode haver mais casos de gestan-
tes que foram submetidas ao procedimento descrito 
acima, assim, solicitamos aos nossos colegas aneste-
siologistas que compartilhem a sua experiência para 
aumentarmos o conhecimento neste tema, visto que o 
manejo anestésico é de fundamental importância para 
o desfecho satisfatório do binômio mãe-feto.
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Anestesia para cesárea em gestante com 
diagnóstico de púrpura trombocitopêni-
ca idiopática

Monise Demattê Avona*, Iuri de Paula Quagliato, Paolla 
Sanna Cardoso Furini, Náira Bueno Seixas, Alexandre 
Bedeschi da Silveira e Silva, Thiago Romanelli Ribeiro 

Instituição: Hospital Vera Cruz
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) 
é uma doença hematológica imunomediada adquiri-
da, geralmente de causa desconhecida, com plaque-
tas inferiores a 100.000/mm3. Durante a gestação a 
incidência é de 1–3 a cada 10.000 mulheres. Quando 
indicada cesárea, há necessidade de planejamento 
perioperatório. Relato de caso: Paciente do sexo fe-
minino, 36 anos, G5PC2A2, IG 37+4, 1,60 m, 68 kg, 
ASA III, internada para cesárea eletiva. Com história 
de hipotireoidismo e trombose venosa profunda (TVP) 
na 10a semana gestacional, fazendo uso de ácido ace-
tilsalicílico e enoxaparina dose profilática, suspensos 
por 10 dias. Iniciada corticoterapia em dose imunossu-
pressora (dexametasona 40 mg) por 4 dias e 3 doses 
de imunoglobulina 1 g/kg. Exame pré-operatório evi-
denciou queda de 46 para 44 mil plaquetas. Indicada 
anestesia geral, administrado metoclopramida 10 mg e 
pantoprazol 40 mg 45 min antes do procedimento. Pa-
ciente em jejum adequado, cateter nasal de O2 a 3 L/
min por 5 min, venóclise e monitorização básica e de 
índice bispectral (BIS). Iniciado infusão de 6 unidades 
de plaquetas. Pré-oxigenação com O2 a 10 L/min e in-
dução anestésica com remifentanil a 0,5 mcg/kg/min 
por 5 min. Administrada lidocaína 1 mg/kg, propofol 2 
mg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg. Intubação orotraqueal em 
sequência rápida com videolaringoscópio, manutenção 
anestésica com propofol em bomba de infusão contí-
nua titulada com BIS e remifentanil. Mantida ventilação 
mecânica controlada a pressão em sistema fechado (VC 
420 ml, FR 12 ipm, FiO2 40%, PEEP 5). Após nascimen-
to do recém-nascido (Apgar 9/10), realizado 2 mcg/kg 
de fentanil e ocitocina 20 UI em infusão venosa, com 
contração uterina adequada. Sangramento em modera-
da quantidade, optado por transfundir mais 6 unidades 
de plaquetas. Contraindicado ácido tranexâmico pela 
hematologia devido antecedente de TVP. Mantida es-
tabilidade hemodinâmica sem necessidade de drogas 
vasoativas. Extubada em sala operatória, optado por 
usar sugamadex. Administrado metadona 0,1 mg/kg ao 

despertar. Encaminhada à unidade de terapia intensi-
va em bom estado geral. Discussão: Para plaquetas de 
50.000–70.000/mm3, deve ser avaliado risco-benefício 
do bloqueio em neuroeixo, contraindicado se abaixo de 
50.000/mm3. Indicada a anestesia geral para cesárea, 
a metoclopramida pré-operatória promove esvaziamen-
to gástrico e aumenta o tônus do esfíncter esofágico 
inferior. Em uma metanálise, notou-se que não houve 
diferença significativa nos escores de Apgar após o 
uso de alfentanil ou remifentanil, já o fentanil apresen-
tou redução do Apgar de 5 min. A anestesia geral com 
inalatórios é evitada devido ao relaxamento uterino. O 
desfecho favorável no caso tem estreita relação com o 
planejamento entre cirurgião, hematologista e aneste-
sista. Não sendo possível o bloqueio de neuroeixo, a 
anestesia geral foi empregada com drogas adequadas, 
bem como monitorização de profundidade anestésica e 
controle de sangramento intraoperatório.
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Anestesia para cesariana em paciente 
com hipertensão intracraniana secundá-
ria à malformação de Arnold-Chiari tipo I: 
relato de caso
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Amanda Lopes de Castro, Rogean Rodrigues Nunes, Livia 
Cidrão Cavalcante, José Carlos Rodrigues Nascimento 
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Introdução: A hipertensão intracraniana (HIC) em 
pacientes com malformação de Arnold-Chiari tipo I 
(MAC-I) é uma condição de potencial ameaça à vida, 
e o adequado manejo anestésico é importante para 
evitar complicações perioperatórias graves no con-
texto materno-infantil. Relato de caso: Paciente de 32 
anos, 67 kg, secundigesta, com idade gestacional de 
38 semanas, encaminhada ao centro obstétrico para 
realização de cesárea eletiva, indicada pelas equipes 
de neurologia e de obstetrícia por paciente apresen-
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tar HIC. O diagnóstico de HIC secundária à MAC-I foi 
confirmado em 2019 por exames de imagem e não 
houve indicação de tratamento cirúrgico. Paciente fa-
zia terapia farmacológica com acetazolamida 500 mg 
ao dia VO, relatando melhora parcial dos sintomas, 
mas persistindo com episódios esporádicos de cefa-
leia e diplopia. Paciente com história de rebaixamento 
súbito do nível de consciência após raquianestesia 
para cesárea em 2018, quando ainda não havia sido 
diagnosticada a MAC-I, necessitando converter pro-
cedimento para anestesia geral. Na situação atual, 
optou-se por realizar anestesia geral para a cesaria-
na, com monitorização básica e BIS. Os parâmetros 
admissionais foram: PAM = 97 mmHg, FC = 112 bpm 
e SpO2 = 97% em ar ambiente. Realizada indução em 
sequência rápida com remifentanil 300 mcg IV, pro-
pofol 140 mg IV e rocurônio 80 mg IV, seguida de in-
tubação traqueal sem intercorrências. A manutenção 
da anestesia foi realizada com remifentanil e propofol 
em modo alvo-controlado, e com administração intra-
venosa de fentanil 200 mcg após clampeamento de 
cordão umbilical. Capnometria foi mantida entre 34– 
-37 mmHg. Não se observou surto-supressão ao EEG 
e BIS foi mantido em níveis entre 40–60 durante o 
procedimento. Para analgesia pós-operatória, foram 
administrados dipirona 2 g IV, cetoprofeno 100 mg IV 
e morfina 8 mg IV. Extubação realizada ainda em sala 
cirúrgica após reversão do bloqueio neuromuscular. 
O recém-nascido apresentou boa vitalidade ao nas-
cimento, sem necessidade de oxigenoterapia. Dis-
cussão: O manejo anestésico adequado de pacientes 
gestantes com HIC secundária a MAC-I é essencial 
para evitar complicações perioperatórias materno-fe-
tais. Metas na abordagem anestésica incluem: avaliar 
o risco e benefício de realização da raquianestesia, 
uma vez que pode favorecer à herniação uncal; otimi-
zar analgesia, principalmente durante a laringoscopia, 
momento em que há aumento da pressão intracrania-
na; manter normocapnia, evitando grandes variações 
no fluxo sanguíneo cerebral; controle pressórico para 
garantir perfusão cerebral e evitar ou reduzir a pre-
sença de surto-supressão ao EEG.
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com paraparesia espástica tropical: rela-
to de caso
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Introdução: O HTLV1 e o HTLV2 podem ser transmitidos 
via vertical, transfusão sanguínea, contato sexual, trans-
plantes ou uso de drogas intravenosas. A maior parte 
das infecções pelo HTLV é assintomática, com período 
de latência de 30–50 anos. No entanto, quando sinto-
mático, o HTLV1 pode cursar com leucemia de células T 
de adultos e paraparesia espástica tropical, sendo rara 
a associação das duas síndromes. A mielopatia/PET de-
senvolve-se em 1–2% dos indivíduos com infecção pelo 
HTLV1, sendo mais comum em mulheres. Caracteriza-se 
por uma doença degenerativa progressiva insidiosa que 
acomete primariamente o trato corticospinal da medula 
espinhal torácica, com quadro de inflamação perivascu-
lar e infiltração de parênquima por linfócitos T, levando à 
degeneração e fibrose local. Os pacientes evoluem com 
paresia, hipoestesia, rigidez de membros inferiores, hi-
perreflexia, incontinência urinária e/ou grave lombalgia 
com irradiação para membros inferiores. Em alguns ca-
sos, polaciúria, urgência urinária, incontinência e reten-
ção precedem paraparesia por vários anos. Em casos de 
maior evolução, o paciente pode apresentar sintomas de 
disfunção autonômica levando à constipação e, menos 
comumente, à disfunção sexual. Relato de caso: Mulher, 
26 anos, 58 kg, G3P1A1, 38sem1d, portadora de HIV e 
HTLV, com diagnóstico de paraparesia espástica tropical 
há 3 anos. Apresentava rigidez e deformidade em MMII, 
com marcha parética e necessidade de ajuda de tercei-
ros para deambulação. Não apresentava sintomas de in-
continência urinária ou infecções de trato urinário de re-
petição. Foi proposta cesariana eletiva, com antecedente 
de cesariana em 2a gestação, já com diagnóstico de PET, 
tendo sido realizada raquianestesia (SIC). Foi optado 
pela anestesia geral com intubação orotraqueal devido a 
possibilidade de agravamento de lesão com a anestesia 
neuroaxial. As pré-medicações utilizadas foram fentanil e 
lidocaína, a indução foi realizada com propofol e o blo-
queio neuromuscular com rocurônio. O tempo de intuba-
ção foi de 1min15s, por laringoscopia direta, com tubo 
orotraqueal de 7,0 mm. A manutenção aconteceu com 
sevoflurano e o nascimento deu-se em 6 min. O Apgar de 
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nascimento em 0/5 min foi classificado pela neonatologia 
como 7/8. Não houve intercorrências intraoperatórias, no 
pós-parto imediato e durante a internação. Discussão: É 
complexo mensurar a real intervenção da anestesia na 
progressão da doença. Há uma clássica recomendação 
de não se realizar bloqueio neuroaxial em pacientes com 
esse diagnóstico, assim como de se evitar o uso de pro-
pofol e rocurônio. Há, no entanto, relatos de caso em que 
a anestesia regional não demonstrou agravamento dos 
sintomas neurológicos ou aceleração da progressão da 
doença. Da mesma forma, a escolha de propofol e ro-
curônio, neste relato de caso, não acarretou malefícios a 
curtíssimo prazo (pós-operatório imediato até a alta hos-
pitalar). Com a perda de seguimento, torna-se impossível 
mensurar a longo prazo.

Referências
Kanmura Y, Komoto R, Kawasaki K, Yoshimura N. Anes-
thetic considerations in myelopathy associated with hu-
man T-cell lymphotropic virus type I (HTLV-I-associated 
myelopathy: HAM). Anesth Analg. 1996;83(5):1120-1.
Rodrigues M, Cabral F, Pina F. Paraparesia espástica 
tropical – abordagem anestésica [Tropical spastic pa-
raparesis – anesthetic approach]. Rev Bras Anestesiol. 
2017;67(6):651-4.

Anestesia para cesariana em paciente 
portadora de cardiopatia: relato de caso
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Introdução: Cardiopatias são a maior causa de mortali-
dade materna não obstétrica, com taxas variáveis a de-
pender de seu tipo, comorbidades associadas e reserva 
funcional. O manejo intraoperatório da gestante cardio-
pata deve considerar tanto as modificações gravídicas 
quanto as alterações da cardiopatia. Este relato objeti-
va discutir o manejo anestésico para cesariana em car-
diopata. Relato de caso: Paciente 38 anos, 70 kg, 161 
cm, G6P4C0A1, idade gestacional de 33 semanas, uso 
de captopril, portadora de hipertensão arterial sistêmi-
ca e pulmonar deu entrada em outro serviço com dor 
precordial irradiando para membro superior esquerdo 

e fibrilação atrial de alta resposta. Foi medicada com 
metoprolol obtendo controle e transferida à unidade de 
terapia intensiva (UTI) de nosso serviço, onde apresen-
tou-se assintomática e com eletrocardiograma normal. 
Realizado ecocardiograma transtorácico [aumento de 
átrio esquerdo, hipertrofia concêntrica de ventrículo 
esquerdo (VE), disfunção diastólica de VE, obstrução 
da saída do VE, estenose e insuficiência mitral mode-
radas com fração de ejeção de 67%], anticoagulação 
e controle hemodinâmico. Recebeu alta após 3 dias 
em UTI, permanecendo em enfermaria até 37a semana. 
Na sala operatória, realizada venóclise e pressão arte-
rial invasiva (PAI). A paciente apresentava: PA 160x110 
mmHg (125) - FC 110 bpm - SatO2 100% em CNO2  
2 L/min. Seguiu-se anestesia peridural com infusão de 
15 ml (160 mg de lidocaína, 50 mg de ropivacaína e 
100 mcg de fentanil) seguida de introdução de cate-
ter (nível de anestesia em T6). O procedimento ocorreu 
em 75 min com alterações discretas corrigidas com 
metaraminol até nascimento. Após o nascimento, não 
houve necessidade de vasopressor e foi infundido 1 mg  
de morfina via cateter antes da retirada. A puérpera 
foi encaminhada para UTI, permanecendo 12 dias até 
alta, e não retornou para consulta cardiológica agen-
dada. Discussão: Em algumas gestantes cardiopatas, 
a cesariana eletiva é a melhor opção; nestas, devemos 
manter os cuidados habituais e avaliar a necessidade 
de monitorização invasiva. A técnica deve ser indivi-
dualizada, considerando o grau de comprometimento 
da função cardíaca. O bloqueio regional é preferido na 
maioria das cesarianas, sendo anestesia peridural com 
cateter uma opção segura em cardiopatas e reservan-
do-se anestesia geral para pacientes com contraindi-
cação ao bloqueio. Além disso, a monitorização de PAI 
com restrição volêmica e correção de hipotensão com 
vasopressor do tipo alfa mostraram-se boas escolhas 
na paciente em questão, pois a rápida infusão de cris-
taloides pode resultar em complicações, devendo ser 
realizada com cautela. Para controle pressórico, foi uti-
lizado metaraminol para evitar taquicardia, que poderia 
diminuir o tempo de enchimento ventricular. Por fim, 
sabemos que o aumento da pressão atrial esquerda 
pela estenose aórtica pode precipitar taquiarritimias, 
sendo importante possuir drogas antiarrítmicas para 
uso imediato, bem como equipamento de ressuscita-
ção em sala.
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Anestesia para parto cesáreo em gestan-
te com deficiência do fator XI e XII: relato 
de caso
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Introdução: A deficiência do fator XI é uma doença 
de herança autossômica recessiva rara na população 
geral, associada a níveis reduzidos do fator XI (FXI), 
o que resulta em sintomas hemorrágicos observa-
dos após traumas ou cirurgias. O FXI é precursor do 
FXI ativado, que atua via intrínseca da coagulação, 
ativando o fator IX, além de reduzir a fibrinólise ao 
promover a ativação do inibidor da fibrinólise ativa-
do pela trombina (TAFI). Associa-se à hemorragia 
pós-parto em aproximadamente 20% das mulheres 
afetadas. Já a deficiência de fator XII, pouco relata-
da na literatura, caracteriza-se por uma rara disfun-
ção da hemostasia, também autossômica recessiva, 
normalmente assintomática, ou que pode levar ao 
prolongamento do tempo de tromboplastina parcial 
ativada (TTPA). Este trabalho relata um caso de ce-
sariana em gestante com deficiência dos fatores XI 
e XII, focando no manejo e conduta perante o caso. 
Relato de caso: Paciente de 23 anos, sexo feminino, 
primigesta a termo, encaminhada à maternidade pela 
deficiência do fator XI e XII. Assintomática, sem san-
gramentos via vaginal e exame físico sem alterações. 
Realizava acompanhamento com hematologia devido 
às coagulopatias, com última dosagem de fator XI de 
38,8% em 2020. Ao exame laboratorial, apresentava 
TTPA alargado (28,3 s – VR até 26,5 s). Evoluiu para 
cesariana sob raquianestesia, realizada com punção 
única, pela via mediana, com agulha Quincke 27G, in-
fundida bupivacaína hiperbárica 12,5 mg e morfina 40 
mcg. Transfundidas duas unidades de plasma fresco 
congelado, sendo uma 30 min antes da punção e ou-
tra no início do ato anestésico-cirúrgico. Paciente não 
apresentou intercorrências durante o procedimento 
cirúrgico ou no pós-parto. Discussão: A deficiência do 
fator XI é uma coagulopatia rara, em decorrência da  
mutação do gene do FXI, podendo ser heterozigose 
ou homozigose. Sua gravidade depende dos níveis de 
fator XI, sendo classificada como grave com níveis 
de 4–20% e moderada a leve entre 20–65%. Logo, 
a paciente apresenta deficiência do fator XI de grau 

moderado. O FXI participa ativamente da coagulação 
sanguínea e relaciona-se a hemorragias tardias. Em 
contrapartida, não há correlação entre o FXII e risco 
de sangramento, apesar de ser correlacionado à ris-
co de abortos recorrentes. Dada a dificuldade de de-
tecção, o coagulograma de rotina deve ser realizado 
antes de procedimentos cirúrgicos. Assim, os pacien-
tes recebem transfusão de componentes plasmáticos 
para otimizar o processo de coagulação. Em casos 
graves, indica-se a transfusão do fator XI, visando a 
prevenção ou tratamento de hemorragia, ou ainda, a 
transfusão de plasma, em uma dose de 10–15 ml/kg. 
A administração de antifibrinolíticos pode controlar a 
hemorragia, com exceção de sangramentos vesicais 
ou hematúria. É recomendado que um hematologista 
avalie o caso para auxiliar no manejo de pacientes 
com deficiência congênita de fatores de coagulação.
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Anestesia para parto cesáreo em pacien-
te terminal com carcinomatose menín-
gea por câncer de mama: relato de caso
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Introdução: Este relato de caso traz à pauta o planeja-
mento anestésico para a realização do parto cesáreo 
de uma paciente terminal com carcinomatose menín-
gea por câncer de mama. Relato de caso: Gestante 
(IG: 32s5d), 42 anos, com história de carcinoma duc-
tal infiltrante, submetida previamente a mastectomia 
esquerda, segmentectomia à direita e quimioterapia. 
Após 3 anos sem manifestação da doença, engravidou 
de forma não planejada. Durante a 16a semana, apre-
sentou reincidência da doença, iniciando tratamento 
quimioterápico. Na 32a semana gestacional, após qua-
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dro de cefaleia intensa, foram confirmados implantes 
secundários no sistema nervoso central (SNC), além 
de carcinomatose meníngea com aumento de pres-
são intracraniana (PIC). Foi realizada punção liquó-
rica descompressiva e definiu-se, então, após 48 h  
do evento, pela interrupção da gestação. À interna-
ção para cesárea, a paciente se apresentou hemodi-
namicamente estável, em ar ambiente, vígil, lúcida e 
orientada. No planejamento anestésico, optou-se por 
anestesia peridural contínua em nível L3-L4, com agu-
lha de Tuohy no 16 e cateter de peridural (CPD) no 16. 
Injeção de 12 ml de lidocaína 2% com vasoconstritor e 
morfina 1 mg. Além de 3 repiques de 5 ml de lidocaína 
2% com vasoconstritor até o final da cirurgia. O nasci-
mento de feto vivo e saudável ocorreu após 25 min de 
indução anestésica. Paciente se manteve vígil, lúcida 
e orientada durante o procedimento e saiu de sala ci-
rúrgica com sinais vitais normais. A paciente mante-
ve sessões de quimioterapia e homecare. Seu tempo 
de sobrevida foi de 3 meses após o parto. Discussão: 
De acordo com a literatura, a única contraindicação 
absoluta à anestesia do neuroeixo, neste caso, seria 
a recusa da paciente. No entanto, várias condições 
preexistentes aumentam o risco relativo dessas téc-
nicas. No caso em questão, o principal risco relativo 
envolvido seria o aumento da pressão intracraniana 
experimentada pela paciente 48 h antes, aumentando 
o risco de herniação cerebral quando o LCR é perdido 
pela agulha (em caso de perfuração dural inadvertida) 
ou em caso de injeção de grandes volumes de so-
lução nos espaços epidural. Neste caso, seria de se 
esperar que muitos anestesiologistas optassem por 
anestesia geral. Por outro lado, a paciente havia sido 
submetida a uma punção liquórica descompressiva 
previamente, e se mantinha assintomática do ponto 
de vista neurológico desde então. Portanto, coube ao 
anestesiologista pesar cuidadosamente os benefícios 
esperados, principalmente por se tratar de uma cirur-
gia cesárea em uma paciente em situação de termina-
lidade por doença neoplásica. Nessa situação, o fator 
psicológico de vivenciar o nascimento de um filho não 
poderia ser desprezado. O anestesiologista teve pa-
pel fundamental para tornar o parto mais humaniza-
do. Sem abrir mão da segurança, pôde lançar mão de 
todas as possibilidades e escolher a técnica que mais 
se adequava ao contexto social do procedimento.
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Artrogripose múltipla congênita: relato 
de caso em obstetrícia

Gessica Santana Marota*, Alison Rodrigo Lucas, Adauto 
Da Costa, Daniela Andrade Roque Falci 

Instituição: Centro Materno Infantil de Betim
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Abordaremos a seguir o manejo anes-
tésico e seus cuidados em uma paciente gestante 
portadora de artrogripose múltipla congênita (AMC) 
submetida a raquianestesia para cesariana eletiva. 
Relato de caso: BNDRT, 23 anos, gestante de 39 se-
manas, G1P0A0, portadora de artrogripose múltipla 
congênita. Paciente apresenta diagnóstico de síndro-
me de regressão caudal, manifestando malformação 
dos ossos da pelve e padrão artrogripótico de mem-
bros inferiores, associada a bexiga e intestino neuro-
gênicos com histórico de sondagem vesical de repeti-
ção.  Dados antropométricos: 80 cm de altura, 43 kg.  
Pré-natal de alto risco sem intercorrências. Admiti-
da para cesárea eletiva com sala de cirurgia previa-
mente preparada para possibilidade alergia ao látex. 
Material de via aérea difícil como bougie e máscara 
laríngea disponíveis em sala cirúrgica. Optado por 
bloqueio subaracnóideo pelos benefícios evidentes 
em cesarianas e pela AMC ser fator de risco para sín-
dromes hipermetabólicas (hipertermia maligna like?) e 
via aérea difícil. Ao exame da coluna, nota-se escolio-
se grave, inclusive com dificuldade para manter a pa-
ciente em posição assentada.  Punção extremamente 
difícil, paramediana, agulha Quincke 25G com 8 mg 
de bupivacaína pesada + 50 mcg de morfina. Obtidos 
bloqueios motor e sensitivo com níveis adequados. 
Realizada manobra de lateralização do útero para 
melhora de retorno venoso. Manteve estabilidade he-
modinâmica durante todo o procedimento. Ao final da 
cirurgia, encaminhada a SRPA, acordada e sem quei-
xas. Discussão: Artrogripose múltipla congênita é um 
termo usado para descrever um grupo de distúrbios 
musculoesqueléticos caracterizados por contraturas 
articulares congênitas, não progressivas e simétricas 
que envolvem pelo menos duas áreas diferentes do 
corpo. Ambos os membros superiores e inferiores são 
geralmente afetados. Pacientes portadores dessa sín-
drome são frequentemente submetidos a anestesia 
para correção cirúrgica em ortopedia. Na obstetrícia, 
sabe-se que a anestesia do neuroeixo é consagrada 
como uma técnica segura para o binômio materno-fe-
tal, desde que não haja contraindicações. No presen-
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te caso, visto a dificuldade técnica de punção de neu-
roeixo, foi organizado previamente material para uma 
possível conversão para anestesia geral. Importante 
que o anestesiologista compreenda a fisiopatologia 
e os potenciais riscos e complicações em pacientes 
com AMC, como a possibilidade de manejo de via aé-
rea difícil, risco de síndromes hipermetabólicas, pro-
blemas cardiorrespiratórios, dificuldade de acesso IV 
e bloqueio regional difícil, a fim de estar preparado 
para os possíveis desafios e fornecer cuidados anes-
tésicos otimizados.
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Assistência perioperatória em paciente 
com miastenia gravis para cesárea: re-
lato de caso
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mosin Madeiro 
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Introdução: A miastenia gravis (MG) é uma doença 
crônica rara, autoimune, que afeta a junção neuro-
muscular por meio de anticorpos que destroem os 
receptores nicotínicos da placa motora. A MG pode 
evoluir, durante o período gestacional, para crise 
miastênica, sendo esta a forma grave da exacer-
bação do quadro. Uma das complicações do eixo 
materno-fetal também é o desenvolvimento de MG 
neonatal transitória através de anticorpos transferi-
dos pela placenta, podendo persistir durante 3–4 se-
manas. Relato de caso: Paciente de 19 anos, 79 kg, 
1,61 m, G1P0A0, IG 39s5d, ASA II, portadora de MG 
há 2 anos, sem outras comorbidades, sem alergias 
ou cirurgias prévias, sem sinais de doença ativa, em 
uso de piridostigmina 720 mg/dia, prednisona 20 mg/
dia, e com relato de crise miastênica há 18 meses, 
que evoluiu para parada cardiorrespiratória revertida 

e internação em UTI por 10 dias. Foi admitida com 
pródromos de trabalho de parto, ITU, macrossomia 
fetal, e para resolução da gestação, sendo solicitada 
avaliação pré-anestésica. Paciente possuía parecer 
sobre lista de fármacos contraindicados, elaborada 
por neurologista. Em conjunto com a equipe assis-
tente, com exames sem alterações e gestante assin-
tomática, optou-se pelo parto via cesariana e assis-
tência no pós-operatório em UTI. Na sala de cirurgia, 
realizada venóclise com Jelco 18G e instalado soro 
Ringer Lactato 500 ml com 2 g de cefazolina e 4 mg 
de ondansetrona. Realizada monitorização contínua 
com ECG, PANI, SpO2, temperatura. Com a paciente 
sentada, após os cuidados de antissepsia e assepsia, 
realizada punção lombar mediana no espaço L3‐L4, 
com agulha 27G Quincke, presença de LCR+, líquido 
e límpido, e injetado de forma lenta 15 mg de bupi-
vacaína hiperbárica a 0,5% e 90 mcg de clonidina, 
sem adjuvante opiáceo. Após o bloqueio, manobra de 
desvio uterino para esquerda e, aguardados 7 min, 
foi observado nível sensitivo da raquianestesia entre 
T4-T6 com parâmetros hemodinâmicos estáveis e 
paciente negando qualquer desconforto, sendo ini-
ciada cesariana. Cirurgia possuiu duração de 70 min, 
sem intercorrências. Neonato nasceu, sexo masculi-
no, Apgar 9/9, assistido pelo neonatologista, sendo 
encaminhado para UTI neonatal para observação e 
assistência imediata se MG neonatal. A mãe foi en-
caminhada para UTI adulta, com recuperação do blo-
queio e sem sinais de instabilidade hemodinâmica. 
Paciente e neonato receberam alta hospitalar no 4o 
PO. Discussão: A apresentação de MG na gestação 
tem fenótipos variáveis. É estimado que 1/3 das pa-
cientes descompensam o quadro clínico durante este 
período. Diante disso, é extremamente importante a 
inclusão de um planejamento familiar prévio, avalian-
do a segurança da gravidez e os seus efeitos no con-
trole da doença. Neste relato de caso, evidencia-se a 
importância do anestesiologista em todo o periope-
ratório, com a escolha da melhor técnica anestésica, 
prevenção e manejo da crise miastênica, e comunica-
ção interdisciplinar para tomada de decisões de acor-
do com o quadro da paciente.
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Avaliação da satisfação relacionada aos 
cuidados anestésicos por meio da apli-
cação do questionário de Heidelberg a 
pacientes submetidas a cesariana: estu-
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Introdução: As gestantes integram um distinto grupo de 
pacientes, não só pela presença de alterações fisiológi-
cas induzidas pela gravidez, mas também pelo fato de 
o parto ser um evento biológico, individual e emocional. 
Daí a necessidade de se conhecer a opinião desse gru-
po específico de pacientes e, a partir das suas expec-
tativas, procurar alcançar maior satisfação pelo atendi-
mento realizado. O presente estudo teve como objetivo 
avaliar o nível de satisfação de pacientes submetidas a 
cesariana sob raquianestesia, estabelecer possíveis fa-
tores determinantes para insatisfação e a relação desses 
achados com características relacionadas às gestantes, 
à anestesia, à cirurgia e à possível ocorrência de even-
tos perioperatórios. Métodos: No dia seguinte à cesaria-
na eletiva, as pacientes foram avaliadas por meio de um 
questionário multidimensional com propriedades psico-
métricas (Heidelberg perianaesthetic questionnaire). Os 
itens foram ordenados cronologicamente de acordo com 
as fases do atendimento realizado. As cinco dimensões 
do questionário são: (1) a confiança e a atmosfera; (2) o 
medo; (3) o desconforto; (4) o tratamento pelo pessoal; 
e (5) a informação e a espera. O nível de satisfação foi 
a soma dos valores para cada dimensão. O escore to-
tal foi calculado com uma fórmula de padronização que 
transforma a pontuação em um número de 0 a 100%. 
Resultados: Durante o período de julho a novembro de 
2021, foram consideradas elegíveis para a participação 
do estudo 284 gestantes. Dessas, 33 foram excluídas. A 
mediana (quartis 25–75%) dos valores totais para o ques-
tionário de Heidelberg foi de 74,6% (64,9–83,3%). Em 13 
questões, mais de 95% das pacientes atribuíram notas 3 
ou 4, o que indica elevado grau de satisfação. Em geral, 
essas questões abordavam aspectos relacionados aos 
cuidados do anestesiologista e da equipe de enferma-
gem voltados ao paciente. No entanto, mais importante 
do que a observação dos fatores que indicam satisfação 
é a busca e a análise de pontos de descontentamento. 

Assim, as questões com elevado índice de notas 1 e 2 fo-
ram reunidas com o objetivo de indicar potenciais opor-
tunidades de melhoria. Conclusão: O medo da cirurgia e/
ou da anestesia, a ansiedade na noite anterior ou no mo-
mento da anestesia, a dor pós-operatória e a ocorrência 
de tremor durante a cirurgia foram as principais causas 
de insatisfação. No presente estudo, também procura-
mos determinar quais variáveis poderiam, de forma isola-
da, reduzir de forma significativa o escore de Heidelberg. 
A ocorrência de dor na SRPA foi o único fator isolado 
capaz de reduzir o nível de satisfação.
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Bradicardia em obstetrícia: manejo anes-
tésico desafiador em gestante com res-
posta neurocardiogênica cardioinibitó-
ria. Relato de caso
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va Nunes, Tayane Ferreira Brito, Tales Bentes Gato, 
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Paula Rogério 
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do Amazonas – Fundação Hospital Adriano Jorge
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Introdução: A síncope neurocardiogênica é a principal 
causa de síncope em pacientes sem doenças cardía-
cas preexistentes, e pode ser desencadeada por es-
tresse ortostático, dor intensa e outros fatores emo-
cionais. É diagnosticada através do teste de inclinação 
ortostática (tilt-test), que serve para esclarecimento da 
origem das síncopes, lipotímias, vertigens, hipotensão 
e bradicardias transitórias. Tal teste permite detectar 
disfunções no sistema cardiovascular que acarretam 
bradicardia, hipotensão, hipofluxo cerebral associados 
à resposta inadequada do sistema nervoso autôno-
mo, tônus vagal e a perda do tônus simpático. O caso 
abaixo apresenta o manejo anestésico de uma ges-
tante com este diagnóstico, admitida para realização 
de cesariana de urgência. Relato de caso: Mulher 25 
anos, gestante, IMC 23,4 kg/m2, ASA II, sem história 
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de cardiopatia, com investigação diagnóstica prévia de 
episódios de síncope e lipotimia ocorridas em 2020. 
Durante a realização do tilt-test apresentou: resposta 
neurocardiogênica sob forma cardioinibitória, com re-
dução da frequência cardíaca de 90 bpm para 10 bpm 
de origem idiopática. Tal alteração é classificada como 
do tipo 2A ou cardioinibitória sem assistolia, cuja FC 
se reduz para menos de 40 bpm por tempo superior 
a 10 s associada à hipotensão prévia. Paciente rea-
lizou acompanhamento gestacional de alto risco. Ao 
ser admitida na maternidade, foi indicada cesariana 
devido a quadro de oligodramnia fetal. Previamen-
te ao ato anestésico, solicitou-se disponibilidade de 
suporte de marcapasso transvenoso, reserva de leito 
em UTI e hemoderivados. Optou-se por anestesia ge-
ral balanceada devido aos riscos de bradicardia e às 
alterações hemodinâmicas desencadeadas por blo-
queios de neuroeixo. Indução anestésica com fentanil 
4 mcg/kg, etomidato 0,3 mg/kg, cetamina 0,25 mg/kg 
e rocurônio 1,2 mg/kg. Evitou-se uso de succinilcolina 
por sua ação nos receptores muscarínicos cardíacos. 
Realizada IOT com TOT no 7,0 com cuff, acoplado ao 
ventilador e manutenção anestésica com sevoflurano. 
Analgesia pós-operatória com morfina 5 mg SC. Pro-
cedimento ocorreu sem intercorrências. Paciente foi 
extubada após sugamadex 2 mg/kg e encaminhada 
à UTI para recuperação pós-operatória, onde evoluiu 
de forma satisfatória. Discussão: O manejo anestési-
co das pacientes com resposta neurocardiogênica da 
forma cardioinibitória requer cuidados adequados pela 
intolerância ortostática, sobretudo nas rotinas obsté-
tricas com os bloqueios de neuroeixo. Ao assumirem a 
posição ortostática, a resposta compensatória é subs-
tituída por uma perda paradoxal da atividade simpática 
e aumento da atividade vagal, ambos causando vaso-
dilatação e bradicardia. Portanto, faz-se necessário 
um planejamento prévio da anestesia tendo em vista 
a existência de dispositivos de cardioversão, marca-
passos, posicionamento e monitorização adequados 
que possibilitem o ato anestésico seguro, sem efeitos 
neurocardiogênicos indesejáveis e com diminuição da 
morbimortalidade do ato anestésico.
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Cesariana eletiva sob anestesia peridural 
em gestante portadora de estenose aór-
tica grave: relato de caso
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Introdução: As cardiopatias apresentam-se como a 
causa mais importante de morbimortalidade de origem 
não obstétrica no período gravídico-puerperal, alcan-
çando aproximadamente 4% das gestações. Pouco 
menos de 1% são representadas por lesões decorren-
tes de estenose aórtica grave. As alterações fisiológicas 
da gravidez, principalmente hemodinâmicas, impactam 
diretamente no manejo clínico destas pacientes, tor-
nando o planejamento anestésico um momento funda-
mental. Relato de caso: Gestante de 37 semanas, 44 
anos, hipertensa, dislipidêmica e tabagista, portadora 
de estenose aórtica grave devido a valva aórtica bicús-
pide (área valvar 0,6 cm2 e gradiente médio 75 mmHg). 
História de miocardiopatia periparto em gestação an-
terior, programada para cesárea eletiva por decisão do 
serviço de cardiologia. Procedeu-se com punção de 2 
acessos periféricos calibrosos (16G); monitorização in-
vasiva da pressão arterial; realização de anestesia peri-
dural lombar com doses tituladas de lidocaína 2% sem 
vasoconstrictor, 5 ml a cada 5 min até nível em T6; in-
fusão contínua de fenilefrina, iniciada simultaneamente 
à administração do anestésico local pelo cateter peri-
dural, além de ocitocina. Otimização da analgesia com 
fentanil e cetamina após o nascimento. O procedimento 
transcorreu sem intercorrências; obtivemos adequado 
controle hemodinâmico materno com fenilefrina em 
dose de até 1 mcg/kg/min. O recém-nascido (Apgar 9/9) 
foi encaminhado à UTI neonatal, e a puérpera ao CTI, 
eupneica em ar ambiente e estável, sem aminas; ambos 
receberam alta hospitalar no 5o dia de pós-operatório. 
Discussão: Ainda que não haja um consenso na literatu-
ra acerca da melhor técnica anestésica frente à gestante 
cardiopata, mostra-se como opção segura a anestesia 
neuroaxial sequencial, tal como peridural ou raquiperi-
dural. Sendo realizada a administração incremental de 
drogas a fim de atingir bloqueio ao nível sensitivo de T6, 
evitando alterações cardiovasculares súbitas. Dados re-
centes mostram elevada taxa de sucesso quando rea-
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lizada as técnicas supracitadas, as quais permitem não 
expor gestante e feto à anestesia geral. Desta maneira, 
evidencia-se uma tendência crescente pela escolha da 
anestesia em neuroeixo e o presente trabalho mostra-se 
em consonância com a literatura disponível.
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Introdução: A escolha para droga vasopressora para 
manejo de hipotensão após bloqueio de neuroeixo du-
rante cesariana eletiva ainda é discutida. É recomendá-
vel evitar qualquer redução de PA para reduzir risco de 
náuseas, vômitos e acidose fetal. A fenilefrina de 50– 
-100 mcg IV em bolus ou 25–100 mcg/min em infusão 
contínua vem sendo bastante utilizada como consenso 
entre os anestesistas. Porém, estudos que comparam 
diretamente a fenilefrina com outros vasopressores têm 
mostrado outras possibilidades em relação ao manejo 
da hipotensão. Relato de caso: Paciente 29 anos, his-
tória de febre reumática em uso de penicilina G benza-
tina 21/21 dias, 39 semanas de gestação interna para 
realização de cesárea eletiva. Ecocardiograma de se-
gundo trimestre apresentando 64% fração de ejeção de 
VE associada a insuficiência aórtica e mitral leve, ele-
trocardiograma com ritmo sinusal, 80 bpm. Realizada 
raquianestesia lombar simples com bupivacaína hiper-
bárica 12,5 mg + fentanil 20 mcg + morfina 80 mcg. 
Cerca de 1 min após o bloqueio, a despeito de manobra 
para deslocamento uterino a esquerda, paciente apre-
senta hipotensão PA 80x50 mmhg, sendo realizados 40 
mcg de fenilefrina IV em bolus. Após administração da 

droga, apresentou bradicardia importante 34 bpm com 
manutenção da hipotensão. Optado pela utilização de 
atropina 0,75 mg IV, quando então a paciente abre qua-
dro de taquicardia supraventricular paroxística com fre-
quência cardíaca de 190 bpm. Após manobra vagal por 
compressão de seio carotídeo e manobra de Valsalva 
realizada através de pressão positiva expiratória usando 
uma seringa de 20 ml, retorna ao ritmo sinusal de base. 
Após o quadro, paciente manteve-se estável hemodina-
micamente, feto com Apgar 8/10. Discussão: Diversos 
estudos vêm sendo publicados comparando os vaso-
pressores no manejo de hipotensão após bloqueio de 
neuroeixo em cesáreas eletivas. A fenilefrina mostrou-se 
consenso na prática médica como uma escolha segura, 
causando acidose fetal com menor frequência, porém 
tendo a bradicardia como efeito adverso. Recomenda-
-se tratar bradicardia apenas se houver hipotensão as-
sociada com fármaco anticolinérgico. Últimos estudos 
apresentam a noradrenalina como opção ao manejo da 
hipotensão também com baixa frequência de acidose 
fetal, porém com menor incidência de bradicardia por 
seu efeito também nos receptores beta adrenérgicos. 
Ainda é necessário mais estudos e indicações indivi-
dualizadas para escolha destas drogas.
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Introdução: A hérnia de Petersen é uma complicação rara 
potencialmente grave após realização de gastrectomia. 
É um tipo de hérnia interna na qual o intestino delgado 
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migra entre o mesocólon transverso e o mesentério da 
alça alimentar anastomosada ao pouch gástrico, essa 
migração da alça intestinal pelo espaço de Petersen 
pode causar diminuição da irrigação vascular da alça, es-
trangulamento e levar a necrose aguda, capaz de cursar 
com infecção grave, sepse e síndrome do intestino curto. 
Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 35 anos, ASA 
II, primigesta com idade gestacional de 36 semanas e 4 
dias, antecedente de hipotireoidismo em uso de levoti-
roxina e de cirurgia bariátrica bypass em Y de Roux há 
9 anos. Procurou atendimento devido a quadro de dor 
abdominal em cólica iniciado há 2 semanas que piora 
após alimentação com aumento de intensidade há 1 dia. 
Ultrassom fetal e Doppler sem alterações. Tomografia de 
abdome evidenciando somente sinais de gastroplastia. 
Descartado TPP, nefrolitíase, infecção de trato urinário e 
colelitíase. Optado por parto cesárea e exploração da ca-
vidade abdominal para avaliação de possível complica-
ção associada a bariátrica. Realizado bloqueio espinhal 
utilizando bupivacaína hiperbárica 12 mg, fentanil 20 mcg 
e morfina 100 mcg. O parto ocorreu sem intercorrências. 
Após o nascimento, foi realizada exploração manual dos 
órgãos abdominais através da incisão de Pfannenstiel e 
suspeitada rotação de mesentério. Decidido pelo fecha-
mento do sítio cirúrgico e conversão para laparoscopia 
sob anestesia geral. Realizada indução anestésica com 
fentanil 250 mcg, proprofol 200 mg associado a rocurô-
nio 50 mg, intubação orotraqueal por laringoscopia di-
reta, vaporizador calibrado com sevoflurano, profilaxia 
para náusea e vômito além de analgesia adjuvante e 
manta térmica. Após inspeção da cavidade, foi consta-
tada hérnia de Petersen com rotação do mesentério sem 
sinais de sofrimento de alças intestinais. Realizada redu-
ção da hérnia e sutura do defeito em mesentério. A cirur-
gia ocorreu sem intercorrências. Durante a permanência 
em sala de recuperação pós-anestésica, a paciente não 
apresentou queixas ou intercorrências. Discussão: A hér-
nia interna pós-DGYR pode se manifestar como abdo-
me agudo causado por necrose ou perfuração intestinal, 
sendo uma emergência cirúrgica sob cirurgia aberta ou 
laparoscópica ou ainda com sintomas mais leves e inter-
mitentes. Geralmente, esses sintomas são inespecíficos: 
dor pós-prandial, náuseas e vômitos. Tomografia com-
putadorizada de abdome é o exame mais solicitado nes-
ses casos e raramente demonstram achados sugestivos 
de HI. Na maioria das vezes, o diagnóstico só pode ser 
confirmado por laparoscopia. Em grande parte dos pa-
cientes, a redução da hérnia e fechamento do espaço de 
Petersen são o único tratamento necessário. Em casos 
suspeitos de isquemia intestinal ou obstrução devemos 
ter cautela e prosseguir com a intubação de sequência 
rápida, devido ao risco aumentado para broncospiração.
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Correlação entre analgesia epidural e de-
pressão pós-parto: uma revisão sistemá-
tica da literatura
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que Santana Santos, Gabriel Andrade Campos, Myr-
this Barros Ribeiro 
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Introdução: A depressão pós-parto (DPP) é um trans-
torno psiquiátrico multifatorial que se manifesta com 
humor deprimido, baixa autoestima, perda de peso, 
perda de interesse, insônia ou sonolência, disforia e, 
por vezes, ideação suicida. Dentre outras causas, está 
associada a transtornos pregressos, eventos vivencia-
dos durante a gravidez e puerpério e a dor durante o 
trabalho de parto. Estima-se que atualmente cerca de 
13% das puérperas desenvolvam depressão pós-parto 
com riscos para si e seus bebês, como descontinua-
ção da amamentação, que também gera risco de de-
senvolvimento da DPP aos 6 meses pós-parto e pode 
resultar em negligência das necessidades da criança, 
distúrbios alimentares, de sono, entre outros. Visando 
diminuir esse percentual, tem-se investido na analge-
sia intraparto, seja esta farmacológica ou não. Uma das 
formas utilizadas é a analgesia epidural, que consiste 
na administração de alguns fármacos, como ropivacaí-
na, e possui correlação com diminuição do transtorno 
depressivo a curto e longo prazos se bem indicada, 
visando contraindicações como coagulopatias, hipo-
volemia e efeitos colaterais como hipotensão materna 
podendo gerar sofrimento fetal. O objetivo deste es-
tudo é definir se a analgesia epidural está associada 
à diminuição de casos de depressão pós-parto. Méto-
dos: A revisão foi baseada em artigos publicados em 
português, inglês e espanhol, até agosto de 2022, no 
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PubMed, SciELO, Medline e Lilacs a partir dos des-
critores: analgesia epidural, vaginal birth e depression, 
e seus operadores booleanos, sendo encontrados 11 
artigos. Destes, foram incluídos 5, sendo excluídas as 
revisões de literatura e artigos que não correspondiam 
aos objetivos da pesquisa. Resultados: A maioria dos 
artigos selecionados concordam a respeito da dimi-
nuição dos casos de DPP em pacientes que tiveram 
partos vaginais e fizeram uso da analgesia epidural em 
comparação com as pacientes que não fizeram uso. 
Porém, um estudo feito no Japão concluiu que a anal-
gesia epidural aumentou os casos de DPP. Este rela-
ciona o achado à possibilidade de a analgesia ser mais 
comumente solicitada por mulheres previamente aco-
metidas pela enfermidade, assim como a diferença nas 
escalas usadas para avaliação, sendo elas: escala de 
depressão pós-natal de Edimburgo (EDPS), que cursa 
com 10 itens relacionados a manifestações cognitivas 
e afetivas, e a escala K6 de depressão pós-parto; es-
tas são utilizadas de maneira pontual às 6 semanas, 6 
meses e 2 anos pós-parto, não considerando fatores 
do passado materno. Conclusão: Os artigos selecio-
nados são discordantes quanto à correlação da DPP 
com a analgesia epidural, uma vez que existem outros 
fatores que interferem diretamente no desfecho. Des-
sa forma, conclui-se que é necessário um estudo mais 
amplo e de avaliação longitudinal da amostra desde 
a concepção, com seleção das pacientes de forma a 
excluir conflitos.
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Desfechos maternos e neonatais de pa-
cientes submetidas a raquianestesia para 
cesariana de urgência: um estudo de 
corte transversal
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Introdução: A raquianestesia para cesariana é associada 
a efeitos adversos, como a hipotensão materna e bradi-
cardia. Essas afecções podem levar a maior incidência de 
vômitos e náuseas maternos e sofrimento fetal, verificado 
através do quadro de acidose. O objetivo deste estudo 
foi avaliar os desfechos materno-neonatal da raquianes-
tesia em pacientes submetidas a cesariana de urgência. 
Métodos: Estudo do tipo corte transversal com 45 gestan-
tes com indicação de cesariana de urgência, com idade 
entre 18–45 anos e classificação ASA II–IV. Os critérios 
de exclusão foram gestantes com contraindicações à 
raquianestesia, com história de hipersensibilidade a onda-
sentrona ou a anestésicos locais, em uso de drogas ini-
bidoras da recaptação de serotonina, portadoras de car-
diopatias documentadas ou relatadas verbalmente e com 
indicação à anestesia geral. As variáveis analisadas foram: 
características sociodemográficas, frequência de hipoten-
são, náuseas e vômitos no transoperatório, pH fetal, Apgar 
do 1o e 5o min e satisfação materna. Os dados foram ana-
lisados utilizando o programa STATA®12.1 SE (StataCorp, 
4905 Lakeway Drive College Station, Texas 77845 USA). A 
análise estatística descritiva foi realizada através de medi-
das de tendência central e de dispersão para as variáveis 
quantitativas e da distribuição de frequências para as va-
riáveis qualitativas. Resultados: A maioria das indicações 
de cesárea englobava doenças hipertensivas (62,22%), 
com 25,8% apresentando hipertensão arterial crônica. O 
número de pré-termos representou 53,33% dos casos. 
Nos desfechos maternos, ocorreu hipotensão em 66,67% 
no transoperatório, com 84,09% das pacientes muito sa-
tisfeitas com o cuidado anestésico. Os desfechos neo-
natais demonstraram boa vitalidade ao nasce, de acordo 
com o Apgar no 5o min. Nenhum dos recém-nascidos foi 
amamentado imediatamente após o parto. Conclusões: 
A alta frequência de hipotensão no transoperatório foi in-
fluenciada pela grande prevalência de hipertensão mater-
na e pela raquianestesia. O cuidado anestésico não indu-
ziu o sofrimento fetal, pois não houve redução significativa 
do pH fetal e do Apgar do 5o minuto. A falha na assistência 
pré-natal corrobora para um pior controle hipertensivo na 
gravidez, levando a desfechos preveníveis.
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Hemorragia subdural como complicação 
de anestesia epidural em obstetrícia: um 
diagnóstico raro e difícil. Relato de caso
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Introdução: Os bloqueios neuroaxiais são importantes 
instrumentos para analgesia e anestesia, principalmente 
no contexto obstétrico. Dentre elas, a anestesia peridural 
mostra-se um método consolidado para alívio das dores 
do parto. Apesar dos benefícios, deve-se estar atento às 
possíveis complicações, como perfuração acidental da 
dura-máter, hematomas, abscessos epidurais, dentre ou-
tras. Ainda mais raro, pode ocorrer a hemorragia subdural 
(HS), tema deste trabalho e complicação associada a cefa-
leia persistente de difícil elucidação diagnóstica. Relato de 
caso: Paciente de 34 anos, primigesta, 37s+4d, hipotireoi-
dea, submetida a analgesia de parto por anestesia peridural 
com cateter, punção lombar não-traumática, com uso de 
levobupivacaína 0,125% e sufentanil, sem intercorrências. 
Evolução para parto vaginal após 2 h e retirada do cate-
ter. Na alta, relato apenas de dor cervical de leve intensi-
dade. Porém, paciente retorna após 4 dias com piora da 
dor, impedindo rotação da cabeça, e cefaleia não respon-
siva a analgesia por VO em uso. Avaliada pela ortopedia, 
otimizada analgesia, mas sem clara elucidação do quadro, 
volta para casa. Retorna 11 dias após, com piora da dor 
cervical e cefaleia, junto da impossibilidade de ficar assen-
tada, quando é então encaminhada para a avaliação da 
anestesiologia. Após medicação VO e EV, sem resposta, foi 
também realizado bloqueio esfenopalatino, mantendo-se 
sintomática. Diante da dor atípica e persistente, solicitou-se 
interconsulta com neurocirurgia. A RNM de crânio mostrou 
coleção subdural laminar bilateral, corroborando a hipótese 
de cefaleia por hipotensão liquórica por fístula fechada as-
sociada a hematoma subdural. A puérpera foi orientada a 
tratamento clínico e acompanhamento ambulatorial neuro-
lógico. Houve desfecho favorável da complicação, não sen-
do necessária nova intervenção. Discussão: A hemorragia 
subdural desenvolve-se como sangramento venoso entre 
a dura-máter e aracnoide e na punção lombar; pode estar 
relacionada a coagulopatia, discrasia sanguínea, anomalias 
vasculares, mas na maioria das vezes trata-se de iatrogenia 
ou causa idiopática. A cefaleia é um sintoma comum após 
bloqueios de neuroeixo e, no caso de apresentação atípi-
ca ou persistente, a investigação deve ser feita por anes-

tesiologista, devendo atentar-se aos diagnósticos diferen - 
ciais como: enxaqueca, pré-eclâmpsia, cefaleias tensionais, 
meningite, trombose venosa cerebral e o HS. Os sintomas 
atípicos, tais quais parestesias, alterações neurológicas, 
crises convulsivas e sinais meníngeos, quando presentes, 
podem colaborar com a suspeição precoce do HS, mas po-
dem também confundir o diagnóstico, como no caso dessa 
paciente, que foi encaminhada primeiramente a ortopedia. 
Por fim, felizmente, sua evolução é geralmente autolimita-
da e responsiva ao tratamento conservador, sendo raros os 
casos que necessitam de abordagem cirúrgica e tratamen-
to neurointensivo.
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Introdução: A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma 
anormalidade circulatória devido ao aumento da resistên-
cia vascular na pequena circulação pulmonar, em geral, por 
meio de mecanismos mistos, envolvendo vasoconstric-
ção, remodelamento da parede arterial e trombose in situ. 
O aumento progressivo da resistência vascular pulmonar 
(RVP) tem como consequência a insuficiência ventricular 
direita (IVD) e morte precoce. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 33 anos, G5P3A1, idade gestacional de 29 
semanas pelo USG, com diagnóstico clínico-ecocardio-
gráfico de hipertensão pulmonar, em grave descompen-
sação clínica. Devido a piora importante do quadro hemo-
dinâmico da paciente, foi indicada resolução da gestação 
via parto cesárea, sendo esta a medida mais adequada ao 
restabelecimento da saúde do doente. Paciente encami-
nhada ao centro cirúrgico, onde foi monitorada com car-
dioscópio, pressão arterial invasiva e oxímetro de pulso. 
Submetida a anestesia peridural, feita no espaço L1-L2, 
com agulha de Tuohy 18G. Após a identificação do espaço 
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peridural empregando-se a técnica da perda de resistên-
cia (Dogliotti) e teste de figueiredo positivos, efetuou-se a 
injeção de lidocaína a 2% com adrenalina 1:200.000 (3 ml), 
não observando taquicardia. Posteriormente infundida ro-
pivacaína a 1% 5 ml, com sufentanil 5 mcg e morfina 2 mg 
e, no intervalo de 5/5min, ropivacaína a 1% 5 ml até totali-
zar 20 ml e atingir nível de T4. Prosseguiu-se com adminis-
tração de 1000 ml de Ringer Lactato durante toda a cirur-
gia. Milrinona em bomba de infusão contínua, feito 0,375 
mcg/kg/min, ocitocina 5 U após retirada do feto. A cirurgia 
transcorreu em 2 h sem intercorrências e a paciente per-
maneceu hemodinamicamente estável, sem alterações 
respiratórias ou de consciência durante todo o procedi-
mento. O recém-nascido do sexo feminino pesou 1050 g,  
com Apgar de 8 e 9 no 1o e 5o min, respectivamente. Ao 
final da cirurgia, a paciente foi encaminhada ao CTI sem 
intercorrências. Discussão: O manejo da HP é um desafio 
para o anestesiologista, pois alterações fisiológicas du-
rante a anestesia e cirurgia podem culminar em aumento 
agudo da RVP e insuficiência do VD, agravando o quadro 
hipertensivo pulmonar. É inquestionável a necessidade de 
monitorização anestésica básica somada. O tratamento 
do paciente com HP sem insuficiência do VD consiste 
principalmente no uso de vasodilatadores. Os pacientes 
com insuficiência do VD sem HP devem ser tratados prin-
cipalmente com agentes inotrópicos e, se necessário, diu-
réticos e vasoconstritores. Pacientes que apresentam HP 
e insuficiência do VD vão necessitar de vasodilatadores e 
drogas inotrópicas.
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Introdução: O angioedema hereditário (AEH) é uma doen-
ça incomum, de transmissão autossômica dominante, ca-
racterizada por episódios súbitos, recorrentes e de gravi-
dade variável de edema subcutâneo e submucoso. Estes 
podem ser desencadeados espontaneamente ou em res-
posta a gatilhos. O mecanismo fisiopatológico é caracte-
rizado pela deficiência da enzima inibidora da C1-esterase 
(C1-INH). Na via inflamatória, a C1-INH é responsável por 
regular a vasodilatação e aumento da permeabilidade vas-
cular, levando ao quadro de angioedema não responsivo a 
anti-histamínicos, corticoides e epinefrina. Relato de caso: 
Gestante de 37 anos, 97 kg, 1,75 cm e IMC de 27,1 kg/m2, 
G3P1C2, IG de 37 semanas, portadora de AEH do tipo I, 
diagnosticada com 18 anos durante a primeira gestação, 
quando apresentou crise de edema facial, utilizando desde 
então loratadina 10 mg/dia. Além disso, é ex-tabagista (10 
anos/maço) e portadora de diabetes gestacional e doença 
hipertensiva gestacional, ambas controladas com uso de 
insulina NPH, metildopa e anlodipino. Sem antecedentes 
alérgicos. Último exame realizado há 1 mês, antes da in-
ternação no Hospital Materno infantil de Brasília (HMIB), 
apresentava dosagem baixa de C1-INH 20,8 mg/dl (normal: 
21,0–39,0 mg/dl) e atividade funcional de 22,3% (normal  
> 68%; baixa < 40%). Programada cesárea eletiva por 
CIUR e, devido à indisponibilidade de C1-INH no serviço, 
foi realizada 1 h antes do procedimento a infusão de uma 
unidade de plasma fresco congelado. Em sala operatória, 
estabelecida monitorização não invasiva, venóclise, e admi-
nistrado dexametasona 10 mg, 1 g de ácido tranexâmico, 
e antibioticoprofilaxia com 2 g de cefazolina. Foi procedida 
anestesia com técnica sequencial, a nível de L3-L4, infusão 
de bupivacaina 0,5% 10 mg com bloqueio até T8. Procedi-
mento com duração de 1 h e sem alterações hemodinâmi-
cas. Ao término, analgesia com cateter epidural com 1 mg 
de morfina e transferência para unidade de cuidados inten-
sivos durante 24 h. Analgesia realizada sob demanda em 
cateter e medicada com tramadol 100 mg 8/8h em SOS. 
Paciente teve alta hospitalar com 48 h, sem queixas álgicas 
ou novos episódios de exacerbação da doença. Discussão: 
O manejo intraoperatório de gestantes portadoras de AEH 
é considerado um desafio para o anestesiologista. A abor-
dagem da via aérea nessas pacientes deve ser evitada por 
sua dificuldade e por elevar o risco de mortalidade periope-
ratória, o que pode piorar ainda mais durante as crises de 
angioedema. Dessa forma, uma analgesia adequada asso-
ciada à profilaxia para novas exacerbações são as princi-
pais medidas a serem tomadas no intraoperatório.
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Introdução: A doença infecciosa causada pelo SARS-
-CoV-2 (COVID-19) apresenta-se como altamente con-
tagiosa e de gravidade variável. A vacinação compro-
vadamente reduz o risco de contágio e a gravidade da 
doença. Pacientes gestantes infectadas podem ou não 
apresentar sintomas, estando as doentes não vacinadas  
em maior risco de desenvolver sequelas graves, além do  
maior risco de complicações na gravidez (por exem-
plo, parto prematuro). Evidências sobre a indicação de 
técnicas anestésicas específicas para o período peri-
parto, desfechos materno-fetais e características clíni-
cas das gestantes com COVID-19 continuam a se acu-
mular e estão em processo dinâmico de construção. O 
objetivo deste estudo foi descrever as características 
clínicas, laboratoriais, epidemiológicas, relacionadas 
à anestesia e desfechos materno-fetais de pacientes 
gestantes não vacinadas com diagnóstico confirmado 
de COVID-19 submetidas a procedimentos cirúrgicos 
sob anestesia em um hospital-escola. Métodos: Estu-
do do tipo coorte observacional retrospectivo no qual, 
após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos da instituição, foram investigados os 
prontuários e registros médicos de pacientes gestan-
tes atendidas em regime de internamento no período 
de abril a junho de 2020, sendo construído banco de 
dados de maneira retrospectiva e realizada uma análi-
se descritiva e associativa, comparando também des-
fechos entre participantes classificadas como doen-
ça leve e moderada (grupo não-grave) e com doença 
grave e criticamente grave (grupo grave). Resultados: 
Foram realizados 91 procedimentos cirúrgicos em 
paciente confirmadas para COVID-19, dos quais 64 

foram cirurgias de urgência e 11 necessitaram de en-
caminhamento à UTI no pós-operatório. Gestantes do 
grupo grave (GV) tiveram maior risco de cesárea de ur-
gência (RR 1,509; IC 95% 1,2909–1,7650; p < 0,0001) 
e parto pré-termo (RR 2,2134; IC 95% 1,2508–3,8922; 
p = 0,0058), assim como maior risco de serem subme-
tidas a anestesia geral (RR 21,8182; IC 95% 2,4820–
191,7940; p = 0,0054). Apresentaram também maior 
risco de hipotensão (RR 5,4545; IC 1,4030–21,2057;  
p = 0,0143), de dessaturação importante (RR 14,5455; 
IC 95% 1,4348–147,4599; p = 0,0235), de ser encami-
nhada intubada ao término do procedimento anestési-
co (RR 21,8182; IC 95% 2,4820–191,7940; p = 0,0054) 
e de encaminhamento à UTI após o procedimento (RR 
12,7273; IC 95% 4,4338–36,5337; p < 0,0001). Esco-
re Apgar no 5o min foi menor no GV (7,909 vs. 9,125;  
p = 0,036), sendo o risco de óbito fetal observado maior 
nesse grupo (RR 14,7273; IC 95% 1,4525–149,3223;  
p = 0,0229). Conclusão: Doença infecciosa grave e 
criticamente grave causada por COVID-19 em gestan-
tes não vacinadas está associada a piores desfechos 
materno-fetais perioperatórios em relação a gestantes 
com doença leve ou moderada. A produção de evidên-
cias sobre esse tema evolui constantemente, e mais 
estudos prospectivos são necessários para auxiliar 
uma prática clínica otimizada.
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Introdução: A distonia generalizada (DG) é uma sín-
drome neuromuscular caracterizada por contrações 
musculares simultâneas, sustentadas ou intermitentes, 
desencadeando posturas ou movimentos anormais e 
repetitivos. Durante sua evolução, a execução de outros 
movimentos voluntários é comumente afetada, acar-
retando maior morbidade. Além disso, pode se apre-
sentar de modo paroxístico, sofrendo exacerbações 
associadas ao estado emocional do paciente. Dessa 
forma, uma condução anestésica efetiva é desafiado-
ra e de vital importância, principalmente em cenários 
onde a anestesia geral é normalmente preterida, como, 
por exemplo, na anestesia obstétrica. Relato de caso: 
Paciente de 37 anos de idade, 65 kg, idade gestacional 
de 39 semanas, portadora de DG grave e diabetes ges-
tacional com indicação cirúrgica de cesariana devido a 
sofrimento fetal agudo. Em avaliação pré-anestésica, 
apresentava-se sem queixas e sem crises distônicas 
em curso, ASA II, boa capacidade funcional (>4 METs), 
negando outras comorbidades associadas ou medica-
ções de uso contínuo. Via aérea sem preditores de difi-
culdade, Mallampati I. Ao exame neurológico, apresen-
tava disartria importante com dificuldade de expressão, 
todavia, com compreensão de fala preservada, além de 
tremor basal e déficit de coordenação motora com piora 
ao movimento, sem déficit de força. Optado inicialmente 
por realização de raquianestesia sem sedação: paciente 
apresentava jejum de 8 h, PA: 110x70 mmHg, SpO2: 
96% em ar ambiente, FC: 85 bpm, T: 36°C. Raquianes-
tesia realizada ao nível de L3-L4 com agulha Quincke 
27G, punção subaracnóidea mediana com leve correção 
para direita por moderada escoliose. Realizados 11 mg  
de bupivacaína hiperbárica, 2,5 mcg de sufentanil e 80 
mcg de morfina intratecais. Anteriormente à realização da 
raquianestesia, foram infundidos 2 g de cefazolina, 4 mg  
de dexametasona e 4 mg de ondansetrona endoveno-
sas (EV). Por agitação e não colaboração da pacien-
te durante a cirurgia e pelo risco de contaminação do 
campo cirúrgico, foi optado por sedação leve/ ansióli-
se com 2 mg de midazolam EV. O procedimento cur-
sou com nascimento de feto com boa vitalidade (Apgar 
9/10). A cirurgia durou cerca de 65 min, sem intercorrên-
cias, sendo a paciente encaminhada para SRPA e, em 
seguida, para enfermaria. Discussão: A DG reduz signi-
ficativamente a qualidade de vida e é mais comum em 
mulheres jovens, as quais evoluem mais rapidamente 
com declínio cognitivo. Além de representar uma condi-
ção clínica de sofrimento psicológico, a DG traz desa-
fios para a anestesia em relação ao posicionamento, a 
colaboração para realização do bloqueio anestésico, a 
modificações na anatomia, ao manejo hemodinâmico e 
respiratório, sendo normalmente optado por realização 

de anestesia geral. Neste caso, foi possível um manejo 
anestésico satisfatório com raquianestesia e sedação 
leve/ansiólise, considerando os riscos e benefícios des-
sa abordagem no contexto da DG em paciente obstétri-
ca, presumindo-se estômago cheio.
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Introdução: Trombocitopenia representa um problema 
frequente durante a gestação, chegando a 12% das 
gravidezes, porém, em raros casos (<1%) leva a níveis 
menores que 100.000 plaquetas por mm3. Além disso, 
a púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) tem maior 
incidência em mulheres em estado fértil e se associa à 
destruição de plaquetas mediada por anticorpos IgG. 
Quando acentuada, essa destruição representa maior 
incidência de hemorragia puerperal, colocando a mãe e 
o feto em situação de risco. Do ponto de vista anesté-
sico, a plaquetometria é determinante para escolha da 
técnica anestésica devido a maior possibilidade de he-
matoma durante punção do neuroeixo, além de deter-
minar variadas condutas no intraoperatório. Relato de 
caso: Gestante, 34 anos, 105 kg, secundigesta de 38 se-
manas, com diabetes gestacional controlada com dieta, 
internada em enfermaria obstétrica com diagnóstico de 
trombocitopenia (5000/mm3) por PTI. Em acompanha-
mento conjunto com hematologia, iniciada corticotera-
pia na internação e programada transfusão de plaquetas 
imediatamente antes da cesárea agendada. No 5o dia de 
internação, dá entrada em centro cirúrgico sem queixas, 
com plaquetas de 23.000/mm3. Antes da indução anes-
tésica, iniciada transfusão de 10 unidades de plaquetas 
de doadores randômicos e estabelecidos dois acessos 
periféricos 16G e 18G em membros superiores. Optado 
por anestesia geral em sequência rápida, utilizando al-
fentanil, propofol e succinilcolina, sem intercorrências. 
Após intubação orotraqueal, a extração fetal ocorreu em 
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4 min, sexo masculino, peso 3325 g, Apgar 8/9. Duran-
te o procedimento, foi necessário protocolo de transfu-
são maciça devido à instabilidade hemodinâmica por 
hemorragia (3 unidades de concentrados de hemácias 
e 3 unidades de plasma fresco congelado) e realizada 
histerectomia devido à dificuldade em manter hemos-
tasia. Ao final da cirurgia, foi realizado bloqueio de pla-
no transverso abdominal com ropivacaína 0,375% para 
analgesia. A paciente foi extubada sem intercorrências e 
encaminhada à unidade de terapia intensiva. Apresentou 
boa evolução clínica, não precisou de novas transfusões 
além das mencionadas, hematimetria estável e plaque-
tas em 433.000/mm3, recebendo alta hospitalar com o 
recém-nascido no 6o dia de pós-operatório. Discussão: A 
via de parto é definida por indicação obstétrica, porém o 
risco de conversão para via cirúrgica devido a complica-
ções é fator contribuinte na decisão e não há consenso 
sobre plaquetometria adequada para via vaginal. Quanto 
à técnica anestésica, o ponto de corte para anestesia de 
neuroeixo é variável, porém a literatura normalmente es-
tabelece 70.000/mm3 plaquetas como seguro e valores 
abaixo de 50.000/mm3 como contraindicação absoluta, 
deixando uma zona indeterminada entre 50.000–70.000/
mm3. Desse modo, anestesia geral foi a técnica de esco-
lha para a paciente, visando evitar surgimento de hema-
toma pós-punção e para proteção de via aérea frente a 
possibilidade de instabilização hemodinâmica.
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Introdução: A hipertensão arterial pulmonar (HAP) ca-
racteriza-se como um subgrupo raro dentre as 5 possí-
veis classificações de hipertensão pulmonar. É definida 
pela elevação da pressão sistólica da artéria pulmonar 
média (PSAP) acima de 25 mmHg, resistência vascu-
lar pulmonar maior que 240 dyne.s-1.cm-5 e pressão 
diastólica final do ventrículo esquerdo menor que 15 
mmHg. Pode se apresentar clinicamente com dispneia, 
dor torácica e síncope, progredindo para insuficiência 
de ventrículo direito e cardiopatia grave. Relato de 
caso: Secundigesta, 24 anos, 60 kg, 1,60 m, 32 sema-
nas de idade gestacional, transferida para o Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (HUPE) devido a pré-natal 
de alto risco e investigação de quadro de hipertensão 
arterial pulmonar idiopática diagnosticada com 27 se-
manas de gestação. Paciente interna em unidade de 
terapia intensiva (UTI) já dependente de oxigênio via 
cateter nasal 5 L/min e manifestando sinais de insu-
ficiência ventricular direita, com ECOTT de admissão 
mostrando PSAP de 79 mmHg e função de VE preser-
vada. Nesse contexto de piora progressiva da função 
cardíaca, e pelo risco ao binômio materno-fetal, foi pro-
gramada cesariana eletiva com 29 semanas de gesta-
ção. Houve a manutenção das medicações prévias da 
paciente, que estava em uso de prostaglandina, silde-
nafila e furosemida desde o diagnóstico. Foi submeti-
da a anestesia geral balanceada, sendo feitos 6 mg de 
milrinona inalatória como pré-medicação e optado por 
intubação em sequência rápida com etomidato 15 mg,  
fentanil 100 mcg e succinilcolina 60 mg, sem intercor-
rências. Manutenção de plano anestésico realizado 
com sevoflurano 2%. Pelo risco cardiovascular, foi es-
tabelecida linha arterial e acesso venoso central pre-
viamente para monitorização da pressão arterial média 
e pressão venosa central, e pela possibilidade de uso 
de vasopressores. ECOTE intraoperatório com PSAP 
calculada de 59 mmHg e manutenção dos demais 
parâmetros. Nascimento ocorreu sem intercorrências, 
Apgar 8 e 9 no 1o e 5o min. Após término da cesariana, 
paciente foi extubada em sala, mantendo-se hemodi-
namicamente estável, com a mesma dependência de 
oxigênio prévia, sem necessidade de vasopressores e 
sem queixas. Discussão: A hipertensão arterial pulmo-
nar é uma condição rara, porém, pela alta morbimor-
talidade e maior prevalência em mulheres jovens, es-
pecialmente em gestantes, requer uma atenção maior 
no que tange o planejamento anestésico. O manejo he-
modinâmico desses pacientes é um desafio, tanto no 
pré-operatório quanto no intraoperatório, justamente 
pelo ato cirúrgico-anestésico por si só impor um risco 
iminente de instabilidade cardiocirculatória. Portanto, 
é imprescindível compensar ao máximo clinicamente 
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a paciente no período que antecede a cirurgia com as 
medicações que visem tanto o controle da pré-carga 
quanto a redução da PSAP, reduzindo o risco de dis-
função aguda durante a cirurgia.
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Introdução: Cirurgias não obstétricas durante a ges-
tação não são incomuns. As indicações mais frequen-
tes são apendicite aguda, colecistite, trauma materno 
e câncer. Nessas condições, as alterações anatômi-
cas e fisiológicas durante a gestação, associadas ao 
potencial efeito hemodinâmico e risco fetal, torna o 
manejo anestésico um desafio. Relato de caso: Pa-
ciente do sexo feminino, 39 anos, idade gestacional 
(IG) de 25 semanas, admitida para laparoscopia com 
transversostomia para decompressão colônica em 
caráter de urgência. Antecedente clínico de inves-
tigação de quadro disabsortivo associado a ulcera-
ções orais. Exames complementares sem alterações 
expressivas, exceto por tomografia computadorizada 
de abdome que evidenciou diâmetro de cólon trans-
verso acima de 8 cm. Na avaliação, foi observado 
Mallampati II com mobilidade cervical preservada, 
estabilidade hemodinâmica e batimento cardíaco fe-
tal presente. Monitorização com ECG, oxímetro de 
pulso, pressão arterial de forma invasiva e pressão 
venosa central. Procedimento cirúrgico foi realizado 
sob anestesia geral sem intercorrências, sendo as-
segurada via aérea por sequência rápida com sufen-
tanil, propofol, lidocaína e rocurônio. A manutenção 
anestésica foi realizada através de sevoflurano. Esta-

bilidade hemodinâmica obtida com período curto de 
norepinefrina em bomba infusora. Extubação ao final 
do procedimento cirúrgico com sucesso e gasometria 
arterial em pós-operatório imediato sem acidose ou 
hipoxemia em ar ambiente. Posteriormente ao proce-
dimento cirúrgico, a gestação transcorreu sem inter-
corrências, sendo indicada cesariana eletiva com 37 
semanas de IG por crescimento intrauterino restrito e 
conforme orientação do especialista. Foi, então, rea-
lizada cesariana sob raquianestesia com nascimen-
to de recém-nascido sem malformações aparentes 
e Apgar 9/9. Discussão: Um número significativo de 
mulheres é submetido a cirurgia e anestesia durante 
a gravidez. O manejo de via aérea difícil em gestante 
e o maior risco de broncoaspiração nessa população, 
além do desconhecimento do impacto da anestesia 
geral a longo prazo no feto, favorecem a escolha do 
bloqueio neuroaxial, quando possível. Embora os 
anestésicos possam atravessar a barreira placentária, 
não há evidência de toratogenicidade em humanos. 
O manejo anestésico-cirúrgico em gestante deve se 
concentrar em prevenir hipoxemia, hipotensão, aci-
dose e hiperventilação.
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Introdução: O EXIT (tratamento extraútero intraparto) 
é um procedimento especializado que consiste na ex-
teriorização parcial do feto da cavidade uterina du-
rante o parto para permitir a oxigenação do feto pela 
circulação uteroplacentária. É realizado na presença 
de malformações congênitas com previsão de obstru-
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ção de vias aéreas e necessidade de acesso seguro à 
via área antes do clampeamento do cordão umbilical. 
A anestesia para o procedimento EXIT possui várias 
particularidades, como relaxamento uterino adequa-
do, manutenção da pressão arterial materna, estabe-
lecimento de via aérea fetal e manutenção da con-
tração uterina pós-parto. Relato de caso: KAF, sexo 
feminino, 38 anos, com idade gestacional de 38 se-
manas, ASA III (ex-tabagista e asmática não controla-
da), admitida em centro cirúrgico para procedimento 
EXIT devido a feto com diagnóstico de síndrome da 
obstrução congênita de via aérea superior (CHAOS), 
sendo necessária abordagem extrauterina e intra-
parto para realização de traqueostomia pela cirurgia 
torácica. A técnica anestésica de escolha foi peridu-
ral lombar com cateter associado a anestesia geral 
balanceada. A manutenção anestésica foi feita com 
sevoflurano utilizando-se 2–3 CAM (concentração al-
veolar mínima), nitroglicerina em bomba de infusão 
contínua com dose de 1 mcg/kg/min para aumentar o 
relaxamento uterino e remifentanil em bomba de infu-
são contínua com dose máxima de 0,2 mcg/kg/min.  
Em cateter de peridural, administrada solução de ropi-
vacaína a 0,5% com volume e 2 mg de morfina. Após a 
incisão da pele, a paciente manteve-se hemodinami-
camente estável, com pouca necessidade de uso me-
taraminol para manutencão de PAM basal. Com rela-
ção à anestesia fetal, foi realizado fentanil 20 mcg/kg  
intramuscular após a exposição do feto, possibilitan-
do a traqueostomia pela equipe da cirurgia torácica. 
Ao final da EXIT, após clampeamento do cordão, a 
descontinuidade da nitroglicerina, diminuição da 
CAM de sevoflurano e infusão de 10 UI de ocitocina 
foram suficientes para restabelecer o tônus uterino. 
O procedimento não apresentou intercorrências e pa-
ciente foi extubada após a cirurgia. O recém-nascido 
foi encaminhado à UTI neonatal para dar continuida-
de à assistência. Discussão: O procedimento EXIT é 
relativamente novo e propõe assegurar melhores con-
dições de abordagem cirúrgica para recém-nascidos 
com obstrução de vias aéreas, por garantir a oxigena-
ção fetal pelo cordão umbilical até que seja feita a in-
tervenção na via aérea do feto com mais tempo e mais 
segurança. A anestesia para essa técnica pode ser 
realizada de várias maneiras, desde que o relaxamen-
to uterino e a circulação uteroplacentária sejam man-
tidos. O sucesso das intervenções, nesses casos, não 
está somente relacionado ao diagnóstico precoce de 
malformações fetais, mas também ao planejamento 
antecipado do procedimento juntamente com uma 
equipe multidisciplinar, contribuindo para desfecho 
favorável tanto para a mãe quanto para o feto.
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Introdução: Os tumores intracranianos diagnosticados 
durante a gravidez podem causar complicações e agra-
vos tanto para a gestante quanto para o feto, suscitando 
múltiplos dilemas médicos. Em face a essas variáveis, 
o planejamento anestésico constitui como fator primor-
dial na manutenção do bem-estar materno-fetal. Relato 
de caso: EDS, 36 anos, 68 kg, 155 cm, G5P2A2, IG 28 
semanas com programação cirúrgica eletiva de exére-
se de tumor intracraniano por microcirurgia. Paciente 
jovem, com história prévia de apendicectomia e cure-
tagem sem intercorrências anestésicas. Sem alergia 
medicamentosa, ausência de comorbidades. Uso de 
sulfato ferroso regular. Exame físico apresentava déficit 
neurológico caracterizado por tetraparesia e disfonia. 
Lúcida e orientada. Ausculta cardíaca e respiratória sem 
alterações. Mallampati II, DTM > 6 cm, abertura oral sa-
tisfatória, DEM > 12,5 cm. ASA II. Ao exame obstétrico: 
batimentos cardiofetais (BCF) 150 em QID, AU acima da 
cicatriz umbilical. Solicitada vaga de UTI e reserva de 
hemocomponentes. No dia do procedimento, paciente 
admitida em sala operatória às 8h00 com PA 119x71 
mmHg FC 87 bpm SpO2 97% FR 16, BCF 148. Realizada 
PAI previamente à indução venosa sem intercorrências. 
Implantado BIS em região frontal com espectrograma 
com valor inicial de 96. Pré-oxigenação sob máscara 
facial com FiO2 100% por 5 min, indução venosa com 
fentanil 100 mcg, lidocaína 1% sem vasoconstritor 60 
mg, sulfato de magnésio 2 g, propofol e remifentanil 
em TCI, cisatracúrio 10 mg e bupivacaína 0,25% para 
anestesia periglótica. IOT com tubo aramado 7,0 sob 
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laringoscopia direta com CL IIa, sem intercorrências e 
sem alterações hemodinâmicas. Acoplada à VM sob 
VCV com ventilação protetora (Vc 6 ml/kg; PEEP 5; FR 
12; FiO2 40%). Após indução anestésica, CVC guiado 
por USG foi implantado em VJID com punção única sem 
intercorrências e sondagem vesical de demora com dé-
bito urinário inicial de 300 ml. Optado por anestesia ve-
nosa total com propofol e remifentanil em TCI, manten-
do valores de BIS dentro da faixa anestésica. Durante 
o procedimento, além da vigilância anestésica habitual, 
foram coletadas gasometrias arteriais intermitentes e 
realizadas auscultas de BCF periódicas com valores 
mantidos dentro da faixa de normalidade durante todo 
o período cirúrgico. No intraoperatório, foi necessária 
administração de noradrenalina em infusão contínua 
não ultrapassando 0,1 mcg/kg/min, sem necessidade 
de hemotransfusão perioperatória. Após 360 min de 
cirurgia, a paciente foi extubada em sala, vígil, orienta-
da, sem queixas álgicas, estável hemodinamicamente 
sem DVA, PA 124x54 mm FC 94 bpm SpO2 97% FR 
18, BCF 152, BIS 92, T 37°C, débito urinário de 1800 ml  
após infusão de 3 L de cristaloide. Realizada USG obs-
tétrica com boa vitalidade fetal. Na visita no 1o DPO, 
paciente em leito de UTI, contactante, estável, sem su-
porte ventilatório, sinais vitais normais, sem DVA, com 
melhora importante dos déficits neurológicos.
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Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença 
cardiovascular hereditária com padrão autossômico do-
minante. O diagnóstico é baseado em hipertrofia ventri-
cular esquerda, sem dilatação, podendo ser identificado 

pelo ecocardiograma ou pela ressonância magnética, na 
ausência de outras doenças sistêmicas. Uma de suas 
principais complicações é a morte súbita. O objetivo 
deste estudo é relatar anestesia para o parto cesáreo em 
paciente portadora de cardiomiopatia hipertrófica e dis-
correr sobre os cuidados anestésicos. Relato de caso: 
Paciente com 22 anos, primigesta, idade gestacional de 
38 semanas, portadora de cardiomiopatia hipertrófica, 
com indicação de cesariana, devido restrição do cresci-
mento intrauterino. Relata episódios prévios de dispneia 
aos moderados esforços e de síncope. Utilizava carve-
dilol regularmente. Exames cardiológicos evidenciavam 
aumento de átrio esquerdo, hipertrofia ventricular esquer-
da, com predomínio nas paredes septal e inferior, sem si-
nais de obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo 
em repouso, com presença de fibrose miocárdica de pa-
drão não coronariano. História familiar de cardiomiopatia 
hipertrófica e de morte súbita. Realizada monitorização 
básica, da atividade elétrica do sistema nervoso central e 
puncionada artéria radial esquerda, previamente à indu-
ção e monitorização do débito cardíaco. Parâmetros ad-
missionais: PAM = 81 mmHg, FC = 76 bpm, SpO2 = 97% 
em ar ambiente. Administrada morfina 80 mcg e fentanil 
20 mcg intratecais, entre L2-L3, com agulha de Quincke 
27G. Iniciada infusão de noradrenalina na dose de 0,04 
mcg.kg-1.min-1 IV, com fluidoterapia guiada por metas. 
Realizada indução com fentanil 500 mcg, etomidato 20 mg  
e succinilcolina 65 mg e posterior intubação traqueal. 
A manutenção foi realizada com sevoflurano, com BIS 
mantido entre 40–60. Após a retirada do feto, adminis-
trada ocitocina 5 UI, com boa contração uterina. Ao final, 
realizado 2 mg de morfina endovenosa, extubação oro-
traqueal sem intercorrências e encaminhada à UTI, mo-
nitorizada, estável e sem drogas vasoativas. Discussão: 
O ato anestésico é de suma importância para um bom 
desfecho cirúrgico em pacientes portadores de miocar-
diopatia hipertrófica. Dentre as metas a serem buscadas, 
deve-se evitar taquicardia, vasodilatação, disritmia, hipo-
volemia e aumento de contratilidade, o que pode ocasio-
nar obstrução da saída de ventrículo esquerdo. Realizou-
-se monitorização invasiva com uso de droga vasoativa 
desde a indução anestésica, o que evitou vasodilatação 
e permitiu que fosse obtido um bom desfecho devido ao 
adequado conhecimento dessa comorbidade.
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Raquianestesia associada a TAP block 
para cesariana em paciente acondroplá-
sica: relato de caso
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Introdução: A acondroplasia, doença genética autos-
sômica dominante, é a forma mais comum de nanismo 
desproporcional, e 80% dos casos decorrem de muta-
ção aleatória. O defeito na formação óssea endocon-
dral resulta em baixa estatura, macrocefalia, encurta-
mento de ossos longos e alterações morfológicas na 
coluna vertebral. Relato de caso: Primigesta, 21 anos, 
133 cm de estatura e 65 kg. Idade gestacional de 39 
semanas e 2 dias. Sem cirurgias prévias, em uso de 
sulfato ferroso por anemia gestacional, com hiperlor-
dose lombar ao exame físico. Apresentada para ce-
sariana eletiva. Optou-se pela raquianestesia lombar 
simples, em decúbito lateral esquerdo, com agulha de 
Quincke 27G por via mediana (L3-L4), com injeção de 
bupivacaína 0,5% hiperbárica 7 mg, obtendo-se nível 
sensitivo em T4. Os episódios de hipotensão foram 
corrigidos com efedrina 20 mg em doses fracionadas. 
Uma hora após o bloqueio, a paciente queixou-se de 
dor durante fechamento de ferida, tratada com 15 mg 
de cetamina venosa. Após o término da cirurgia, foi 
realizado TAP block bilateral com 60 mg de ropicavaína 
0,3% + dexametasona 4 mg. A paciente foi encami-
nhada à enfermaria sem dor, Aldrete 9, e recebeu alta 
hospitalar após 48 h de pós-operatório. Discussão: A 
acondroplasia possui grande variabilidade fenotípica, 
que pode complicar seu manejo perioperatório. As al-
terações morfológicas da coluna vertebral são diver-
sas, e incluem: hiperlordose lombar, cifoescoliose to-
rácica, estenose lombar e estreitamento dos espaços 
epidural e subaracnóideo. Tais alterações geram um 
padrão imprevisível na dispersão do anestésico intra-
tecal, associando-se a falhas ou bloqueio extenso. Por 
outro lado, esses pacientes apresentam via aérea po-
tencialmente difícil, com pescoço curto de extensão 
limitada, hipoplasia do terço médio da face, macro-
glossia e instabilidade atlantoaxial. Não há consenso 
sobre a técnica anestésica de eleição para cesariana 
em pacientes acondroplásicos, devendo-se individua-
lizar cada caso. A difícil determinação de dose segura 
de anestésico local que garanta anestesia cirúrgica, 

favorece o uso de técnicas contínuas. Neste relato, a 
opção pela raquianestesia simples com dose reduzida 
garantiu a anestesia necessária para a realização da 
cesariana, com mínimos efeitos colaterais. O uso de 
cetamina venosa e a associação com bloqueio TAP 
vem demonstrando ser uma alternativa segura à mor-
fina espinhal, reduzindo efeitos colaterais e mantendo 
perfil analgésico até superior, principalmente em pa-
cientes como a nossa, em que a dispersão cefálica da 
morfina pode trazer riscos.
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Raquianestesia para cesárea de urgência 
em gestante portadora de lesão medular 
torácica: relato de caso
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Introdução: A cesárea na gestante com lesão medular 
requer atenção do anestesiologista para ocorrência da 
disreflexia autonômica (DA), uma complicação desenca-
deada por manipulação ou estímulos dolorosos abaixo 
do nível da lesão medular. A DA promove uma libera-
ção simpática exagerada, os sinais e sintomas clássi-
cos incluem piloereção, sudorese, rubor facial, cefaleia 
grave, bradicardia e hipertensão arterial, podendo evo-
luir para convulsões e coma. A principal profilaxia é o 
bloqueio dos estímulos dolorosos nas áreas inferiores à 
lesão medular, e a analgesia neuroaxial precoce deve ser 
considerada em pacientes em trabalho de parto com le-
são medular que estão em risco de DA. Relato de caso: 
Paciente de 24 anos paraplégica, com perda sensitiva 
abaixo da cicatriz umbilical (nível T10), como conse-
quência de um acidente com arma de fogo no final da 
segunda semana gestacional. O acidente causou fratura 
dos arcos posteriores de T11, e o projétil permaneceu 
alojado no corpo vertebral sem recomendação de reti-
rada cirúrgica. A paciente foi transferida ao pré-natal de 
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alto risco devido incontinência urinária e fecal associada 
a episódios recorrentes de infecção do trato urinário e 
cateterismo vesical intermitente. Com 38 semanas e 6 
dias de gravidez, entrou em trabalho de parto e foi in-
ternada para cesárea de urgência. No centro obstétrico, 
foi monitorizada com oxímetro, cardioscópio e pressão 
arterial não invasiva, recebeu acesso venoso com Jelco 
18G, apresentava jejum de 2 h. Realizada raquianestesia 
em posição sentada, punção única, mediana entre L3-L4 
com agulha Quincke 25G e infundidos 12,5 mg de bupi-
vacaína hiperbárica e 80 mcg de morfina, procedimento 
sem intercorrências. O bloqueio sensitivo foi testado e 
atingiu o nível T4 (linha intermamilar). No intraoperató-
rio, a paciente se manteve estável hemodinamicamente, 
não apresentou episódios de hipotensão, necessidade 
de vasopressores ou sinais de DA. Discussão: A raquia-
nestesia foi a técnica de escolha para o bloqueio do es-
tímulo doloroso, porém em pacientes com lesões me-
dulares mais altas pode existir dificuldade na avaliação 
do nível de bloqueio, devendo o anestesiologista estar 
atento para sinais de DA. Outra alternativa viável seria a 
anestesia peridural. A anestesia geral representaria um 

risco para a paciente pela possibilidade de broncoaspi-
ração em razão do jejum incompleto, além do risco de 
falha na intubação pelo edema de via aérea que ocorre 
durante o trabalho de parto e contraindicação do uso da 
succinilcolina para indução em sequência rápida devido 
lesão medular. Além disso, o uso de anestésicos inalató-
rios pode interferir na contração uterina, gerando maior 
risco de atonia uterina e hemorragia pós-parto. A anes-
tesia geral também pode gerar depressão respiratória 
neonatal devido à passagem dos anestésicos venosos 
pela barreira placentária; dessa forma, a escolha pela ra-
quianestesia foi uma boa alternativa para a realização do 
procedimento com segurança.
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Introdução: A via aérea difícil (VAD) é sempre um desa-
fio para o anestesiologista, sendo identificado em 5,8% 
dos neonatos e lactentes com menos de 60 semanas de 
idade pós-conceptual. Metade desses pacientes é por-
tadora de malformações congênitas. Achados ao exame 
físico de anomalias devem alertar para a possibilidade de 
dificuldade no manejo da via aérea. A síndrome femoral-
-facial (FFS) é uma síndrome congênita rara e esporádica 
com malformações múltiplas, tais como hipoplasia femo-
ral bilateral e características faciais como micrognatia com 
ou sem fissura labiopalatina. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 5 meses, 5 kg, portadora de síndrome 
femoral-facial. Apresenta hipoplasia femoral e tibial bila-
teralmente e fissura labiopalatina bilateral. Programação 
cirúrgica para correção de fenda labial bilateral. Criança 
admitida em sala operatória com jejum adequado, bom 
estado geral, ativa e reativa, acompanhada da mãe. Após 
monitorização, seguiu-se a indução anestésica inalatória 
com sevoflurano e oxigênio a 100% para venóclise. Ad-
ministrado fentanil 10 mcg, propofol 20 mg e cisatracúrio 
2 mg. A primeira tentativa de intubação orotraqueal (IOT) 
foi por videolaringoscopia, porém foi não foi visualizada 
nenhuma estrutura (Cormack-Lehane 4). O dispositivo foi 
removido para ventilação sob máscara facial. A segunda 
tentativa foi realizada por um anestesiologista experiente 
em pediatria, também sem sucesso. A lactente foi repo-
sicionada com coxim subescapular e occipital, e houve 
nova falha na IOT com videolaringoscopia e laringoscopia 
direta. Foi instalado cateter nasal com fluxo de oxigênio 
de 3 L/min. Solicitado fibroscópio flexível, onde também 
não foi visualizada nenhuma estrutura. Realizada sexta 
tentativa associando a videolaringoscopia com fibrosco-
pia flexível, sem sucesso. Na sétima tentativa foi possível 
visualizar a ponta da epiglote e proceder com IOT com 
videolaringoscopia. Foi administrado 0,6 mg/kg de dexa-
metasona por via intravenosa. O procedimento cirúrgico 

teve duração de 140 min, sem intercorrências. Ao final do 
procedimento, foram aspiradas as vias aéreas e realizada 
a extubação com a criança acordada utilizando sonda 
trocadora. Com ventilação e oxigenação espontâneas 
adequadas, foi retirada a sonda trocadora e realizada ne-
bulização com adrenalina. Paciente encaminhada à sala 
de recuperação pós-anestésica em bom estado geral. 
Recebeu alta para enfermaria após 120 min. Discussão: 
É importante identificar o risco de VAD em crianças para 
garantir a disponibilidade de material adequado como vi-
deolaringoscópio, fibroscópio, fio-guia, bougies, sondas 
de diversos tamanhos e a presença de anestesista expe-
riente. Na população pediátrica, o tempo de apneia é re-
duzido, logo a oxigenação apneica durante as tentativas 
de IOT são imprescindíveis. É importante minimizar as 
tentativas de IOT por meio da videolaringoscopia como 
primeira tentativa, visto que a taxa de sucesso é maior 
em crianças pequenas.
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Acurácia clínica do termômetro infraver-
melho em contexto pediátrico: uma alter- 
nativa à medição nasofaríngea. Estudo 
observacional
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Introdução: A hipotermia inadvertida é comum em pacien-
tes submetidos a procedimentos cirúrgicos, com uma pre-
valência variando entre 50-90% e se relacionando a piores 
desfechos. Na população pediátrica, o controle adequado 
da temperatura no intraoperatório mostra-se ainda mais 
relevante, uma vez que além dos efeitos dos anestésicos 
sobre o controle da temperatura, existe um centro termor-
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regulador imaturo que torna as crianças ainda mais sus-
cetíveis à perda de calor. Os termômetros infravermelhos 
sem contato (TISCs) são um método de medição rápido, 
não invasivo e com risco insignificante de contaminação 
cruzada. O presente trabalho busca apresentar de que for-
ma o uso dos TISCs em região frontal auxilia aferições de 
temperatura e testar a acurácia em relação à medição com 
termômetro nasofaríngeo em pacientes pediátricos sub-
metidos a procedimentos cirúrgicos. Métodos: Foi reali-
zado um estudo de acurácia para avaliar o desempenho 
dos TICSs em relação ao termômetro nasofaríngeo. Foram 
coletados dados de 24 pacientes com idade entre 3 e 168 
meses que foram internados para realização de cirurgia 
pediátrica do aparelho digestivo em hospital terciário, com 
indicação de monitorização da temperatura intraopera-
tória, no período de março de 2020 a fevereiro de 2021. 
Foi realizada a medição da temperatura através dos dois 
termômetros através de 3 aferições e obtida uma média 
no início do procedimento e a cada 15 min na primeira 
hora, seguido pela medição a cada 1 h subsequente e ao 
término do procedimento. Após a coleta, os dados foram 
analisados de acordo com o método de Bland- Altmann e 
auxílio do Medcalc com estatístico referido. Resultados: 
Os dados fornecidos indicaram que a temperatura fron-
tal inicial foi mais elevada que a temperatura nasofaríngea 
inicial e houve uma tendência ao aumento desta diferença 
com o decorrer do tempo cirúrgico (em média 0,2° C, no 
início, e 0,4° C, com 2 h de procedimento). Alguns fato-
res podem ter influenciado negativamente tais resultados 
e justificado essa discrepância de valores, dentre eles, o 
não treinamento padronizado dos encarregados da coleta 
dos dados e a mensuração da temperatura frontal quando 
os pacientes encontravam-se com os olhos ocluídos para 
proteção ocular durante o procedimento, o que constitui 
uma limitação importante para a medição correta dos TIS-
Cs. Conclusão: A utilização dos TISCs permite uma afe-
rição rápida, não invasiva, sem contato com secreções 
corporais, com maior conforto para o paciente e livre de 
complicações. Diante dos dados apresentados, não é 
possível afirmar se os TISCs possuem acurácia suficien-
te para substituir a medida da temperatura nasofaríngea 
na rotina do monitoramento intraoperatório devido às di-
ficuldades encontradas no estudo, porém seria relevante 
a realização de um estudo com maior número de aferi-
ções, padronização do método de aferição e livre do viés 
de oclusão ocular, tendo em vista os benefícios que essa 
técnica proporciona.
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Introdução: O vômito é uma das principais complica-
ções pós-operatórias em todas as faixas etárias, apre-
sentando uma incidência elevada sobretudo nos pa-
cientes pediátricos, cuja incidência varia entre 20–75%. 
Além de gerar ansiedade e desconforto para os pais e 
pacientes, os vômitos pós-operatórios (VPO) também 
aumentam o risco de complicações, como a desidrata-
ção, desequilíbrios eletrolíticos e atraso na alta hospi-
talar. Dessa forma, o estudo busca avaliar a incidência 
de VPO por meio da Escala de Eberhart, uma escala 
preditiva com escore de 0–4, além da análise dos fato-
res de risco e os fármacos para profilaxia antiemética 
(PAE) mais usados em crianças e adolescentes subme-
tidos a procedimentos cirúrgicos em hospital terciário. 
Métodos: Foi realizado um estudo do tipo coorte pros-
pectiva. Foram coletados dados de 205 pacientes de 0 
a 17 anos de idade, de novembro de 2017 a janeiro de 
2020, para avaliação da presença de episódios eméti-
cos nas primeiras 24 h após o procedimento. Um ques-
tionário estruturado foi administrado aos responsáveis 
dos participantes, contendo informações relacionadas 
à identificação, fatores de risco para VPO relaciona-
dos ao paciente, à anestesia e à cirurgia. Além disso, 
foi anotada a pontuação na escala de Eberhart para 
cada participante e a PAE utilizada. Os dados coleta-
dos foram compilados em banco de dados e analisados 
com o programa softwares SPSS 13.0. Resultados: A 
incidência de VPO observada foi de 7,8% (16 pacien-
tes). De acordo com a escala de Eberhart, dos casos 
de VPO, 1 (6,3%) foi classificado como de baixo risco 
(escore 0 a 1), 11 (68,7%) como de moderado risco (es-
core 2) e 4 (25%) como de alto risco (escore 3 a 4). Dos 
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participantes que apresentaram um baixo risco, 24,6% 
não usaram nenhuma droga, 52% usaram apenas uma 
droga e 21,9% usaram uma profilaxia combinada. Dos 
que apresentaram risco moderado, 18,7% não recebe-
ram nenhuma droga, 47,3% usaram apenas uma droga 
e 33,9% usaram profilaxia combinada. Dentre os par-
ticipantes de alto risco, 5% não receberam profilaxia, 
70% receberam apenas um fármaco e 25% receberam 
terapia combinada. A profilaxia para vômitos no perío-
do pós-operatório foi realizada em 80% dos pacientes 
(164 do total), sendo a dexametasona o fármaco mais 
utilizado, presente em 46,3% casos. Dentre os pacien-
tes que apresentaram VPO, todos eram maiores de 3 
anos e receberam anestesia geral com inalatórios. Con-
clusão: Apesar de um possível uso ineficiente de profi-
laxia antiemética nos participantes de risco moderado 
e alto, a incidência de VPO observada foi baixa neste 
trabalho. Isso pode estar associado ao fato de a amos-
tra ter apresentado principalmente pacientes de baixo a 
moderado risco para VPO, de acordo com a escala de 
Eberhart, bem como pelo uso de PAE pela maioria dos 
participantes. Estudos com amostras mais robustas são 
necessários para que melhor sejam estabelecidas rela-
ções causais e fatores de risco relacionados a VPO na 
população pediátrica.
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Anestesia em cirurgia robótica para res-
secção de tumor de Wilms em paciente 
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Letícia Bernardes de Castro*, Ana Flávia Mesquita  
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Introdução: As vantagens da cirurgia minimamente in-
vasiva fizeram com que essa técnica ganhasse espa-
ço nos procedimentos cirúrgicos da população geral e, 
mais recentemente, na população pediátrica. Dentre os 
benefícios, pode-se destacar cicatrizes menores, me-

nor tempo de recuperação, menor intensidade de dor 
pós-operatória, dentre outros. Nesse cenário, surge o 
advento da cirurgia robótica que vem se popularizando 
nos últimos 15 anos e sendo adaptada para a popu-
lação pediátrica, principalmente na urologia, contudo, 
é necessário ressaltar as particularidades do manejo 
anestésico destes casos. Relato de caso: Paciente G.
G.A., sexo feminino, 8 anos, previamente hígida diag-
nosticada com tumor de Wilms à direita. Admitida com 
a proposta de realização de nefrectomia radical ipsila-
teral ao tumor e linfadenectomia retroperitonial por via 
robótica. Optou-se pela entrada do pai no centro cirúr-
gico, juntamente com a paciente, para indução anes-
tésica. Realizada monitorização com cardioscopia, oxi-
metria, pressão arterial não invasiva e índice biespectral 
(BIS), seguida de indução anestésica com sevoflurano 
em máscara. Após perda de consciência, foi realizada 
punção de acesso venoso periférico com cateter 18G, 
complementado monitorização temperatura esofágica, 
capnografia, monitorização de placa motora com TOF 
e administrados atracúrio (0,3 mg/kg) e fentanil (3 mcg/
kg), possibilitando uma laringoscopia direta e posicio-
namento de tubo 5,0 com balonete. Ventilação mecâ-
nica controlada a pressão e manutenção da anestesia 
com sevoflurano. Hidratação venosa com ringer lactato 
(8 ml/kg/h) em BIC. Profilaxia de náuseas e vômitos com 
dexametasona (0,5 mg/kg) e ondasetrona (0,1 mg/kg) e 
para analgesia foram administrados dipirona (50 mg/kg) 
e morfina (0,05 mg/kg), além de infiltração dos portais 
com levobupivacaína pelo cirurgião. Ao final do procedi-
mento, a paciente foi extubada e encaminhada ao CTI, 
sem queixas. Discussão: Do ponto de vista anestésico, 
as principais particularidades da cirurgia robótica pe-
diátrica estão relacionadas ao pneumoperitônio. Com a 
insuflação do gás na cavidade e o respectivo aumento 
da pressão intra-abdominal, ocorre elevação do dia-
fragma, redução da complacência pulmonar, aumento 
do espaço morto e absorção do CO2. Assim como os 
adultos, a maior parte da população pediátrica tolera 
bem essas alterações respiratórias, porém em lacten-
tes e crianças com patologias pulmonares podem exigir 
menores pressões intra-abdominais. Do ponto de vis-
ta hemodinâmico, as repercussões serão influenciadas 
pela volemia, pressão do pneumoperitônio, posiciona-
mento e anestésicos utilizados. Outro ponto importante 
é o manejo da temperatura, pois essa faixa etária é mais 
propensa a hipotermia devido a menor quantidade de 
tecido subcutâneo e a perda de temperatura é agrava-
da pela introdução de gás frio na cavidade abdominal. 
Logo, o planejamento anestésico deve contemplar as 
particularidades na criança sempre objetivando os me-
lhores desfechos clínicos para esses pacientes.
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Anestesia em criança com síndrome de 
Walker-Warburg: relato de caso
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Introdução: A síndrome de Walker-Warburg (SWW) 
é uma doença caracterizada por distrofia muscular 
congênita, causada por alteração genética autos-
sômica recessiva com mutações em pelo menos 12 
genes. Condição rara, com hipotonia generalizada, 
déficit cognitivo, alterações do sistema nervoso cen-
tral e oculares. O diagnóstico pode ser pré-natal em 
casos de famílias com mutação genética conhecida 
ou clínico. O tratamento é basicamente de suporte, 
pois trata-se de um quadro com sobrevida média de 
3 anos de vida. Relato de caso: Criança de 4 meses 
e 1 dia, 5 kg, realizou laringoplastia e traqueostomia 
eletiva. Paciente com SWW, internado em unidade de 
terapia intensiva (UTI) por estado de mal epiléptico e 
suporte na insuficiência respiratória aguda, em venti-
lação mecânica por tubo orotraqueal e sedação com 
midazolam, fentanil, cetamina e tiopental. Ao exame 
físico, foi encontrado hipotonia muscular generalizada, 
micrognatia, implantação baixa das orelhas, gastros-
tomia e criptorquidia esquerda. Após a realização do 
termo de consentimento e da avaliação pré-anestési-
ca, o paciente foi submetido a 6 h de jejum. No centro 
cirúrgico, foi monitorizado com cardioscopia, oximetria 
de pulso, pressão arterial não invasiva, capnografia, 
analisador de gases e temperatura corporal. O acesso 
venoso foi obtido por meio de acesso venoso femoral 
à direita. A indução anestésica foi realizada com óxi-
do nitroso a 50% e fentanil 2 mcg/kg, e a manutenção 
com midazolam 9,6 mcg/kg/min, cetamina 2 mg/kg/h e 
mistura de oxigênio e óxido nitroso a 50%. Agentes ha-
logenados e bloqueadores neuromusculares não foram 
realizados. O manejo de líquidos durante o intraope-
ratório foi realizado com solução cristaloide. Paciente 

permaneceu estável durante a cirurgia e, após esta, 
foi levado à UTI para cuidados pós-operatórios. Con-
clusão: O manejo anestésico de pacientes com SWW 
envolve risco aumentado de hipertermia maligna (HM) 
em indivíduos portadores de miopatias, risco aumen-
tado de convulsões devido à frequente presença de 
hidrocefalia com pressão intracraniana (PIC) elevada. 
Assim, foram evitados sevoflurano e succinilcolina por 
serem potenciais desencadeantes de HM. Durante o 
procedimento, é sugerido monitorar cuidadosamente 
a temperatura e a capnografia por serem indicadores 
de hipermetabolismo. A utilização de fentanil, mida-
zolam e cetamina proporcionou estabilidade hemodi-
nâmica, mantendo boa perfusão do sistema nervoso 
central. Sabendo-se da possibilidade de complicações 
ventilatórias e crises convulsivas no pós-operatório, é 
fortemente recomendado que a recuperação seja feita 
em unidade intensiva capaz de fornecer ao paciente 
suporte de vida avançado.
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síndrome de Klippel-Trenaunay e plaque-
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Introdução: A síndrome de Klippel-Trenaunay é uma 
malformação congênita rara, porém bem documentada, 
caracterizada por tríade composta de mancha vinho do 
porto, veias varicosas com ou sem malformações veno-
sas e hipertrofia óssea e de tecidos moles, geralmente em 
apenas uma das extremidades. Em alguns casos, há as-
sociação de coagulopatias e distúrbios trombocitopêni-
cos graves, chamada de síndrome de Kasabach-Merritt,  
decorrente do sequestro plaquetário de hemangiomas 
gigantes. Seu tratamento cirúrgico é frequentemente ne-
cessário, com objetivo de corrigir a discrepância de com-
primento de membros, situação desafiadora para o anes-
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tesiologista, que precisa estar preparado para o manejo 
de distúrbios de coagulação e plaquetopenia graves, com 
potencial risco de sangramento intraoperatório. Relato de 
caso: Paciente de 6 anos, sexo feminino, 19 kg, Goldman 
II, cardiopata, portadora das síndromes de Klippel-Tre-
naunay e Down associadas a plaquetopenia grave, com 
programação cirúrgica de epifisiodese de tíbia proximal e 
fêmur distal esquerdo. História patológica pregressa de 
correção de septo atrioventricular aos 2 anos. Ao exame 
físico, edema volumoso e mancha em vinho do porto ex-
tensa em membro inferior esquerdo até região inferior de 
abdome, flanco e região lombar, de comprimento discre-
pante em relação ao membro contralateral. Exames labo-
ratoriais: TAP 13,7s, INR 1,06, Hb 14,1, Ht 42,1%, plaque-
tas 4.000. Avaliação pré-anestésica e parecer do serviço 
de hematologia realizados. Realizada transfusão de 2 con-
centrados de plaquetas EV 30 min antes do procedimen-
to. Em sala, paciente monitorizada com PNI, oxímetro de 
pulso, cardiografia, capnometria e temperatura esofágica. 
Realizado acesso venoso periférico em jugular externa 
com Jelco 18. Indução anestésica com fentanil 3 mcg/kg, 
lidocaína 1 mg/kg, propofol 3 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/
kg. Intubação orotraqueal com TOT 4 com cuff acoplado 
à ventilação mecânica. Manutenção anestésica com se-
voflurano. Cirurgião optou por abordagem minimamente 
invasiva, com presença de sangramento intraoperatório 
de pequena quantidade, prontamente diagnosticado e 
controlado, seguido de infusão de cristaloides. Analge-
sia realizada com dipirona 40 mg/kg e morfina 0,1 mg/
kg. Procedimento teve duração de 40 min e não houve 
intercorrências. Paciente extubada e encaminhada à UTI 
pediátrica estável. Discussão: A trombocitopenia é sub-
categorizada em leve (100x109 L-1), moderada (50x109 
L-1) e grave (<50x109 L-1). Porém, sua utilidade clínica é 
limitada, visto que a relação entre contagem de plaquetas 
e risco de sangramento não é sempre equivalente, de-
pendendo também de função plaquetária e variáveis es-
pecíficas do paciente, como idade e etiologia. Os dados 
referentes à população pediátrica são limitados, caben-
do ao anestesiologista avaliar o risco-benefício de cada 
procedimento em conjunto com rigorosa análise clínica, 
embasada em literatura atualizada, tendo como objetivo 
a segurança do ato anestésico, modificando sua morbi-
dade e mortalidade.
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Introdução: A síndrome de Wolf-Hirschhorn é uma doen-
ça hereditária rara que resulta da deleção de parte do 
braço curto do cromossomo 4, inicialmente descrito 
por Cooper e Hirschhorn em 1961, com incidência de 
1:50.000-20.000. As características são: disgenesia cra-
niofacial, convulsões, atraso no crescimento, incapaci-
dade intelectual e cardiopatia congênita. Embora vários 
casos tenham sido relatados, pouca informação está 
disponível sobre o manejo anestésico para tal síndrome. 
Encontramos um caso que requer o manejo anestésico 
para uma menina de 3 anos com essa condição, apre-
sentando estatura e peso baixos para idade. Relato de 
caso: Paciente feminina de 3 anos, 7,8 kg, filha de pais 
consanguíneos (primos em 1o grau). Ficou internada por 
15 dias no período neonatal, evoluiu com atraso global 
no DNPM. Apresentando, além de extremo baixo peso 
para a idade, anomalia craniofacial importante com boca 
pequena e fenda labiopalatal complexa. Foi submetida 
a cirurgia de gastrostomia a STAMM com fundoplicatu-
ra à Nissen. A anestesia foi iniciada com monitorização 
não invasiva padrão, incluindo cardioscopia contínua, PA 
não invasiva e oximetria de pulso. Realizada pré-oxige-
nação espontânea, indução venosa com fentanil 3 mcg/
kg, propofol 4 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Foi realiza-
da intubação orotraqueal sem maiores dificuldades com 
laringoscópio sob visão direta com tubo traqueal 4,5 
com cuff, fixo em 11 do LS. A anestesia foi mantida com 
oxigênio 50% e sevoflurano com reversão do bloqueio 
neuromuscular com sugammadex 2 mg/kg EV ao final do 
procedimento. Analgesia realizada com dipirona 30 mg/
kg e nalbufina 0,15 mg/kg. Pós-operatório imediato na 
UTI pediátrica, de acordo com o protocolo da instituição 
para casos semelhantes, sem anormalidades. Discussão: 
A síndrome de Wolf-Hirschhorn é associada a uma alta 
taxa de mortalidade, aproximadamente 30% nos primei-
ros 2 anos de vida, devido a doença cardíaca congênita. 
Dependendo do grau e tipo de doença cardíaca, o mo-
nitoramento cuidadoso da hemodinâmica é importante. 
Agentes anestésicos e respostas hemodinâmicas a eles 
podem causar distúrbios circulatórios. Administramos 
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anestésicos cuidadosamente com titulação em referên-
cia a alterações hemodinâmicas. A intubação orotraqueal 
foi desafiadora devido a hipodesenvolvimento acentuado 
e anomalia craniofacial extensa. Hipertermia maligna na 
síndrome de Wolf-Hirschhorn foi relatada anteriormente, 
embora nossa paciente não tenha desenvolvido HM.

Referências
Gamble JF, Kurian DJ, Greene NH. Airway Management 
in a Patient with Wolf-Hirschhorn Syndrome. Case Re-
ports in Pediatrics. 2016; 1-2.
Tsukamoto M, Yamanaka H, Yokoyama T. Anesthetic 
considerations for a pediatric patient with Wolf-Hirs-
chhorn syndrome: a case report. J Dent Anesth Pain 
Med. 2017;17(3): 231-3.

Anestesia geral balanceada para cirurgia 
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Introdução: Divertículo de Kommerell é uma dilatação aneu-
rismática congênita rara decorrente de uma má formação 
de artéria subclávia esquerda com posicionamento retro 
esofágico. Os portadores dessa condição podem apresen-
tar sintomas relacionados à compressão de estruturas me-
diastinais como: estridor, dispneia, disfagia, pneumonias, 
tosse e dor torácica. As possíveis implicações anestésicas 
dessa comorbidade são: possibilidade de associação com 
cardiopatias congênitas, risco de broncoaspiração (secun-
dário a estenose esofágica) e dificuldade de manejo de 
vias aéreas, com possiblidade de compressão extrínseca 
das vias aéreas inferiores, dificuldades no posicionamento 
do tubo e ventilação adequada. Durante a extubação, o 
anestesiologista deverá atentar ao risco de colapso de vias 
aéreas, ocasionado por broncomalácia causada pela com-
pressão extrínseca crônica. Relato de caso: Paciente de 3 
anos, 15 kg, feminino, portadora de divertículo de Kom-
merel diagnosticada durante a gestação, encaminhada ao 
centro cirúrgico para osteossíntese de cotovelo esquerdo 
em caráter de urgência devido a fratura supracondiliana de 
úmero. Apresentava-se em jejum adequado, chorosa e es-
tável hemodinamicamente. Pais apresentaram angiotomo-
grafia computadorizada prévia, revelando artéria subclávia 
esquerda aberrante, emergindo de um divertículo aórtico, 

com estenose de traqueia leve, mas sem cardiopatias ou 
compressão de estruturas mediastinais, incluindo o esôfa-
go. Realizou-se monitorização e indução inalatória com se-
voflurano a 8% em sistema de Mapleson D, venopunção, 
administração endovenosa de 3 mg.kg-1 de propofol e 2 
mcg.kg-1 de fentanil, e subsequente introdução de más-
cara laríngea. Manutenção anestésica com ventilação es-
pontânea e sevoflurano a 3%. Analgesia endovenosa com 
35 mg.kg-1 de dipirona e 1 mg.kg-1 de tramadol. A cirurgia 
teve duração de 25 min e, ao término do procedimento, 
interrompeu-se a administração de sevoflurano, aguar-
dou-se despertar, retirada máscara laríngea e constatada 
estabilidade hemodinâmica e ventilatória, encaminhada à 
SRPA com suplementação de oxigênio. Evoluiu sem inter-
corrências e teve alta hospitalar no dia seguinte à cirurgia. 
Discussão: O conhecimento das alterações anatômicas e 
fisiológicas que acompanham os portadores de divertículo 
de Kommerell pode ajudar o anestesiologista a evitar com-
plicações graves, como dificuldade de intubação e venti-
lação, broncoaspiração, dessaturação e hipóxia. Após a 
constatação da ausência de estenose esofágica, optou-se 
pela anestesia geral balanceada sob ventilação espontâ-
nea e uso da máscara laríngea com o objetivo de evitar 
a intubação traqueal, o uso de bloqueadores neuromus-
culares e uma depressão ventilatória pós-operatória que 
poderia associar-se a uma possível broncomalácia.
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Introdução: A população pediátrica, em sua maioria, con-
siste de indivíduos hígidos, porém, um grupo minoritário 
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de doenças pode afetar o manejo anestésico. Neste rela-
to, temos um exemplo do segundo grupo, uma paciente 
portadora de distrofia muscular congênita por deficiência 
de merosina. Relato de caso: Paciente feminina, 2 anos, 
8,8 kg, 78 cm, com diagnóstico de distrofia muscular 
congênita por deficiência de merosina e quadro infec-
cioso pulmonar e urinário. Após dar entrada no hospital 
com insuficiência respiratória e ser intubada em pronto- 
-socorro, na segunda tentativa de laringoscopia direta 
com tubo 4,5 com cuff, vem para centro cirúrgico para 
realização de gastrostomia associada a traqueostomia e 
confecção de válvula antirreflexo de Nissen. Paciente é 
recebida em sala operatória checada, com aparelho de 
anestesia sem resíduo de halogenados. Hemodinamica-
mente estável, exame físico sem alterações dignas de 
nota, exceto pela hipotonia generalizada. É monitorizada 
com cardioscópio, oxímetro de pulso, capnógrafo, ter-
mômetro esofágico e pressão arterial não invasiva, sen-
do acoplada ao ventilador mecânico. Sinais vitais: FC 
110 bpm, SatO2 100%, ETCO2 45 mmHg, temperatu-
ra 36,3°C, PA 110x65 mmHg. Realizada anestesia geral 
venosa total com propofol em bomba de infusão contí-
nua alvo-controlada no modelo Paedfusor®, alvo de 3 
mcg/ml, associado a remifentanil em infusão contínua, 
dose de 0,1 mcg/kg/min, injeção de midazolam 1 mg e 
fentanil 30 mcg. A cirurgia durou 150 min, sem intercor-
rências. Como adjuvantes, utilizado morfina 2 mg, dipi-
rona 260 mg e dexametasona 1,7 mg. Encaminhada à 
UTI pediátrica. Discussão: A deficiência de merosina é 
causada pela mutação do gene alfa-2 da laminina, re-
sultando na ausência da cadeia alfa-2 da merosina ao 
redor das células musculares. É clinicamente caracteri-
zada por desenvolvimento motor prejudicado, contratu-
ras musculares, escoliose, doença pulmonar restritiva e 
convulsões. O desafio se inicia na via aérea difícil devido 
a hipotonia generalizada, com limitação da abertura bu-
cal por contraturas mandibulares, oclusão maxilar inade-
quada e macroglossia. É frequente o comprometimento 
da função respiratória, devido a malformações pulmona-
res e infecções associadas. No planejamento anestésico, 
deve-se evitar bloqueadores neuromusculares despola-
rizantes por possível parada cardíaca hipercalêmica por 
rabdomiólise, além do uso de halogenados, devido à fal-
ta de estudos que comprovem sua segurança com risco 
de evento de hipertermia maligna. Outros eventos a se 
atentar são uma predisposição a hipoglicemia e eventos 
cardiovasculares como arritmias ou miocardiopatia dila-
tada. Logo, a anestesia geral venosa total pode ser uma 
alternativa segura e eficaz em pacientes portadores de 
distrofia muscular congênita por deficiência de merosina 
e, por se tratar de uma doença com incidência baixa e 
pouco relatada na literatura, a equipe deve dispor de ma-
teriais para o manejo de possíveis intercorrências.
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Introdução: A síndrome de Aicardi-Goutières tipo 2 é uma 
leucodistrofia encefalopática genética rara, variante pato-
gênica em homozigose composta no gene RNASEH2B, 
herança autossômica recessiva, com extenso acometi-
mento neurológico e suas sequelas, que apresentam pro-
fundas implicações no manejo perioperatório. Apesar de 
haver pouco mais de 400 casos conhecidos no mundo e 
120 descrições na literatura, o primeiro relato de anestesia 
nessa síndrome ocorreu apenas em 2021. No entanto, a 
despeito das extensas pesquisas, a literatura especializa-
da ainda não fornece ampla gama de casos sobre aneste-
sia e cuidados envolvendo esses pacientes. Dessa forma, 
apresentamos este caso, com desfecho clínico positivo e 
peculiaridades transoperatórias. Relato de caso: Lacten-
te de 21 meses, 9,4 kg, com dificuldades de deglutição, 
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e crises tô-
nico-clônicas generalizadas de repetição apresenta-se 
para realização de gastrostomia via aberta sob anestesia 
geral. Em uso de valproato de sódio, vigabatrina, topira-
mato e levetiracetam, com adequado controle das crises 
convulsivas. Bom estado geral, reativo, afebril ao toque, 
Temperatura de 36,3°C. Não havia sinais de via aérea difí-
cil. Apresentava distonia ao estímulo tátil. Excessiva quan-
tidade de secreção orofaríngea, provavelmente fruto da 
deglutição débil. Exoma pós-painel expandido realizado 
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com DNA extraído de swab bucal diagnosticou a variante 
tipo 2 da síndrome de Aicardi-Goutières. Evitamos suc-
cinilcolina em virtude de potencial hipercalemia advinda 
da encefaloleucodistrofia. A despeito das medidas adota-
das, o paciente evoluiu com hipotermia moderada (Tax = 
33,3°C) concomitantemente a cianose de extremidades e 
dificuldade para assumir ventilação espontânea adequa-
damente. Optamos por adotar medidas de aquecimento 
ativo, com cobertas e frascos de soro aquecido. Após 
aquecimento ativo, observamos gradual melhora do ritmo 
respiratório, despertar vigoroso e reversão da cianose de 
extremidades. A glicemia aferida neste momento foi de  
86 mg/dL. À temperatura de 36,3°C e adequado ritmo 
respiratório, realizamos a extubação, sem intercorrências. 
Transferido à SRPA sob monitorização contínua dos sinais 
vitais, nível neurológico e manutenção do aquecimento 
ativo. Discussão: Além de a criança ser mais susceptível 
à perda de calor por uma maior relação entre superfície 
corpórea e massa, a disfunção hipotalâmica, característi-
ca dessa síndrome, levou a moderada hipotermia durante 
a extubação do paciente em questão, retardando o des-
pertar, além do aumento do risco de todas as suas conhe-
cidas consequências danosas ao paciente pediátrico. O 
uso prolongado de anticonvulsivantes também traz nuan-
ces ao manejo anestésico, bem como os riscos do uso da 
succinilcolina. Além do conhecimento acerca da farmaco-
logia dos anestésicos na síndrome, o intensivo cuidado 
com a temperatura, prevenção de crises convulsivas e 
avaliação de vias aéreas faz parte do manejo anestésico 
adequado dessa rara síndrome.
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Anestesia geral para correção de hérnia 
inguinal bilateral em prematuro extremo 
com displasia broncopulmonar (DBP): re-
lato de caso
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Introdução: Casos de anestesia em prematuros extremos 
fogem totalmente da rotina de um centro cirúrgico geral 
e necessitam de cuidados redobrados para serem exe-
cutados. Relatamos a execução de anestesia para corre-
ção de hérnia inguinal bilateral em prematuro com DBP, 
patologia complexa que tem como principais causas a 
infecção das vias aéreas, uso de oxigênio suplementar 
e ventilação mecânica por tempo prolongado. Relato 
de caso: RN de EDSBS, 34 semanas + 4 dias de ida-
de pós-conceptual, 1080 g, indicada correção de hérnia 
inguinal bilateral. Dá entrada em centro cirúrgico já em 
IOT, aquecimento com algodão cirúrgico e manta tér-
mica em colchão, manutenção da temperatura da sala 
em 28°C. FC 186 bpm, FR 32 irpm, SpO2 99% com fio 
2 100%. Indução anestésica com fentanil 2 mcg, ceta-
mina 3 mg, dexmedetomidina 1 mcg e cisatracúrio 0,1 
mg, manutenção com sevoflurano 2,4% e anestesia local 
com lidocaína sem vasoconstritor por parte da cirurgia 
pediátrica. Acoplado em ventilação mecânica por pres-
são garantida, mantendo VC de 7 ml, PEEP 7 e FR 28 
irpm. Durante a cirurgia, apresenta quadro de dessatu-
ração associado a sibilos e restrição ventilatória, sendo 
necessária realização de manobras de resgate para ven-
tilação efetiva e administração de hidrocortisona 10 mg. 
O mesmo permaneceu com quadro de broncoespasmo 
por cerca de 20 min até melhora do padrão respiratório. 
Ao término (duração aproximada de 1h30), o paciente foi 
encaminhado à UTI neonatal estável em ventilação me-
cânica. Manteve-se estável no PO e extubada após 12 h  
sem intercorrências. Discussão: Prematuros são propen-
sos a morbidade, incluindo síndrome do desconforto 
respiratório, leucomalácia periventricular, retinopatia da 
prematuridade, enterocolite necrosante e DBP. A DBP é 
uma doença complexa que se caracteriza por hiperreati-
vidade brônquica, hiperinsuflação pulmonar e obstrução 
das vias aéreas e vasorreatividade anormal da circulação 
pulmonar. Existem poucos estudos clínicos investigan-
do estratégias ventilatórias ideais para prematuros com 
DBP estabelecida, portanto, a maioria das recomenda-
ções é baseada nas alterações fisiológicas e estruturais 
associadas à comorbidade. Ademais, devemos fornecer 
anestesia e analgesia adequadas evitando broncoespas-
mo, aumento da resistência vascular pulmonar ou dimi-
nuição da contratilidade cardíaca. Sendo assim, mano-
bras de aspiração de vias aéreas, controle da PEEP e 
recrutamento pulmonar tornam-se essenciais para ma-
nutenção de uma ventilação segura. Ao nos depararmos 
com a necessidade de realização de anestesia em pa-
cientes prematuros extremos, sofremos com a insegu-
rança do uso de medicações off label, com as disfunções 
orgânicas próprias da prematuridade, com a fragilidade 
do paciente e a pouca experiência nessa população. O 
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preparo pré-operatório e o planejamento cirúrgico são 
fundamentais para melhora do desfecho intra e pós-ope-
ratório. Todavia, ainda faltam protocolos que padronizem 
procedimentos anestésicos nessa população.
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Introdução: A doença de Behçet (DB) é uma vasculite 
inflamatória multissistêmica, de etiologia desconheci-
da e com baixa incidência no Ocidente. Caracteriza-se 
por úlceras aftosas recorrentes e dolorosas em região 
oral e genital, artrite, uveíte, acometimento neurológi-
co e gastrointestinal e um estado de hipercoagulabili-
dade. Discorreremos sobre a condução anestésica de 
um adolescente portador de DB com uma fístula pe-
rianal. Relato de caso: Masculino, 15 anos, 1,60 m, 
60 kg, com proposta de correção de fístula perianal e 
drenagem de abscesso crural em caráter de urgência. 
Teste rápido positivo para COVID-19 10 dias antes. Em 
uso de imunossupressor (azatioprina), antibioticoterapia 
e warfarina devido à TEP (função de VD preservada e 
sem sinais de hipertensão pulmonar ao ECOTT). Admi-
nistrados complexo protrombínico 30 UI/kg e vitamina 
K 10 mg para reversão do anticoagulante no pré-ope-
ratório. Atendido em bloco cirúrgico sob protocolo de 
COVID-19. Paciente sem sintomas respiratórios, sem 
sinais de sepse, sem preditores de via aérea difícil e 
em remissão da doença (ausência de aftas orais há 6 
meses). Monitorização intraoperatória: cardioscopia, 
PANI, oxímetro, EtCO2, analisador de gases e TOF. In-
tubação orotraqueal atraumática, em sequência rápida. 
Submetido a anestesia geral balanceada, induzido com 

fentanil, lidocaína 100 mg, propofol 200 mg e rocurônio 
60 mg e mantido com sevoflurano (1 CAM). Procedi-
mento sem intercorrências. Ao término, descurarizado 
com sugamadex 2 mg/kg (TOF = 3). Paciente conscien-
te, eupneico, sem dor e estável hemodinamicamente. 
Discussão: O acometimento neurológico da DB abrange 
síndrome da cauda equina, lesões de medula espinhal 
com risco de hiperreflexia autonômica e de resposta hi-
percalêmica à succinilcolina, meningite asséptica, trom-
bose cerebral e aneurismas. Os pacientes apresentam 
patergia a punções, com formação de nódulos ou pús-
tulas assépticas, que podem ser sítio de infecções. A 
anestesia regional é contraindicada em portadores da 
DB comprometendo o SNC. Porém, não há consenso 
na literatura para pacientes sem este tipo de acometi-
mento. Deve-se atentar que a punção da agulha para 
bloqueios de neuroeixo e periféricos está relacionada 
com inflamação e recidiva de lesões. Em pacientes 
apresentando atividade da doença com lesões de oro-
faringe, o manejo da via aérea é dificultado pelo edema. 
Recomenda-se evitar dispositivos supraglóticos, pois 
a pressão na mucosa pode formar úlceras e nódulos. 
Laringoscopia e intubação cuidadosas são recomen-
dadas. No caso relatado, optou-se por anestesia geral 
com intubação orotraqueal em sequência rápida, devido 
à remissão das lesões orais, ausência de preditores de  
via aérea difícil, COVID-19 recente e evitar o risco  
de desenvolvimento de lesões relacionadas à punção de  
neuroeixo. Assim, a discussão de casos envolvendo 
doenças incomuns e suas implicações anestésicas é de 
grande relevância, pois o anestesista pode se deparar 
com estes casos em caráter de urgência, representando 
um desafio ao profissional.
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Introdução: Os pacientes com cardiopatias congênitas 
são complexos e devem ser abordados com cautela. O 
trabalho de parto é um processo intenso e com riscos 
intrínsecos, que se tornam aumentados em pacientes 
cardiopatas especialmente em uma paciente pediátrica. 
Relato de caso: Paciente feminina, 12 anos e 8 meses, 
gestante a termo, chega em maternidade em trabalho de 
parto. Em pós-operatório tardio de correção de dupla via 
de saída de ventrículo direito, comunicação interatrial, 
estenose pulmonar e anastomose sistêmico pulmonar 
(cirurgia com 1 ano de idade e reoperação com 5 anos). 
Em ecocardiograma 2 meses anterior ao parto, apresen-
ta fração de ejeção de 70,37%, aumento de câmaras car-
díacas, comunicação interventricular pequena e conduto 
valvado em posição pulmonar apresentando gradientes 
elevados (gradientes VD-TP instantâneo de pico e médio 
em repouso, respectivamente, 105 mmHg e 65 mmHg). 
Acompanhante relata recomendação do cardiologista 
de restrição de esforço físico. Feito analgesia peridural 
com ropivacaína 0,15% e fentanil 50 mcg com repiques 
sob demanda. Paciente evolui com parada secundária 
de descida devido à desproporção cefalopélvica, recém-
-nascido apresenta sinais de sofrimento fetal, indicada 
cesariana. Feito sob anestesia geral balanceada, indução 
com cetamina 0,5 mg/kg, fentanil 2 mcg/kg e etomidato 
0,3 mg/kg. Manutenção com óxido nitroso a 50% e pro-
pofol em TCI com alvo de 2,5 ng/ml. Apresenta hipotonia 
uterina com hemorragia intraoperatória significativa, feito 
ocitocina, metilergometrina, ácido tranexâmico, miso-
prostol anal e sutura B-lynch para hemostasia. Paciente 
mantém estabilidade hemodinâmica. Para controle álgi-
co pós-operatório, administrado 2 mg de morfina em ca-
teter peridural e realizado TAP block bilateral com 20 ml 
de ropivacaína 0,5% em cada punção. Extubada em sala 
e encaminhada ao CTI, recebe alta no dia seguinte. RN 
nasce deprimido, Apgar 4 e 7, recebe 2 ciclos de VPP e 
é ofertado oxigênio com boa resposta, encaminhado ao 
CTI, evolui bem, recebe alta em 4 dias. Discussão: A ges-
tação adolescente é um fator de risco para mortalidade 
neonatal e intercorrências maternas, e a condução des-
ses casos deve ser especialmente cuidadosa. Pacientes 
cardiopatas requerem cuidado adicional, devendo-se le-
var em consideração os riscos da resposta adrenérgica 
da dor e também da simpatólise secundária a bloqueios 
de neuroeixo. A analgesia peridural adequada pode mini-
mizar os riscos de um parto vaginal, porém um bloqueio 
de neuroeixo em doses anestésicas oferece um risco que 
deve ser considerado, sendo a anestesia geral uma es-
tratégia que pode ser considerada.
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Introdução: O uso de opioides na anestesiologia teve início 
na década de 1960, reduzindo a necessidade de hipnóti-
cos e promovendo maior estabilidade hemodinâmica. Eles 
possuem alto poder analgésico, no entanto, apresentam 
diversos efeitos colaterais como: náuseas, vômitos, seda-
ção prolongada, pruridos, íleo paralítico, retenção urinária, 
depressão respiratória, dentre outros fatores que podem 
prolongar o tempo de internação hospitalar. Nesse contex-
to, a anestesia sem opioides (ASO) surge como alternativa 
eficaz, minimizando as complicações pós-operatórias as-
sociadas a eles. O objetivo deste relato é descrever uma ci-
rurgia pediátrica de exérese de cisto tireoglosso sem o uso 
de opioides com auxílio de adjuvantes e anestesia regional 
com bloqueio do plexo cervical superficial (BPCS). Relato 
de caso: Paciente VLG feminino, 10 anos, 58 kg, obesidade 
infantil, com diagnóstico de cisto tireoglosso, sem dor no 
pré-operatório, em programação pela cirurgia pediátrica. 
Foram administrados cloridrato de midazolam (10 mg) por 
via oral 30 min antes da entrada na sala de cirurgia, e a in-
dução anestésica foi feita com cetamina (25 mg), cloridrato 
de dexmedetomidina (25 mcg), cloridrato de lidocaína (50 
mg), propofol (75 mg) e rocurônio (30 mg), realizada a IOT 
sem intercorrências e BPCS bilateral guiado por US com 
um total de 10 ml de uma solução de bupivacaína 0,25% + 
lidocaína 1% (5 ml em cada lado). Administrados dexame-
tasona (12 mg) e dipirona (2g) no intraoperatório, preempti-
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vamente. A manutenção da anestesia foi feita com sevoflu-
rano 0,8%, não houve complicações ou intercorrências e a 
criança manteve-se estável durante todo o procedimento, 
sendo prontamente extubada e encaminhada para a SRA 
sem queixas álgicas até a alta para a enfermaria. Discus-
são: O cisto tireoglosso é uma patologia congênita que se 
torna evidente em crianças em idade pré-escolar. Apresen-
ta-se como um nódulo firme e indolor que se movimenta 
durante a deglutição. É uma doença geralmente benigna, 
com indicação cirúrgica devido ao risco de fistulização e 
malignização. O uso de opioides em doses elevadas ou 
por longos períodos está relacionado à hiperalgesia e au-
mento do consumo de analgésicos no pós-operatório. No 
caso apresentado, os adjuvantes associados ao bloqueio 
periférico foram capazes de abolir o uso de opioides no 
pré e pós-operatório, com efeito satisfatório no controle da 
dor em paciente pediátrico. O BPCS é usado em procedi-
mentos cervicais, tende a bloquear os quatro ramos cutâ-
neos, assim como os ramos sensitivos e motores do plexo 
cervical, responsável pela inervação sensitiva e cutânea 
da região cervical anterior, tecidos subcutâneos, músculos 
laríngeos extrínsecos e músculo esternocleidomastóideo, 
com excelente anestesia da região cervical e mínimo risco 
de comprometimento do nervo frênico, mesmo na técnica 
de bloqueio bilateral, desde que feito com volumes baixos.
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Introdução: O espectro óculo-aurículo-vertebral foi des-
crito pela primeira vez em 1952 por Goldenhar, sendo co-
nhecido como síndrome de Goldenhar ou microssomia 
hemifacial. Trata-se de um distúrbio genético raro e com-
plexo, com várias características fenotípicas, incluindo 
anomalias craniofaciais, defeitos cardíacos, vertebrais e 
de sistema nervoso central. A apresentação clínica pode 
ser leve ou grave, envolvendo múltiplos sistemas de ór-
gãos em amplo espectro; por este motivo, o paciente com 
indicação de procedimento cirúrgico reparador se benefi-
cia com o uso de técnicas envolvendo bloqueio de nervos 
regionais, com a vantagem de analgesia intraoperatório 
e pós-operatória, causando pouca repercussão hemodi-
nâmica. Relato de caso: Paciente feminina, 14 anos, com 
diagnóstico de síndrome de Goldenhar, apresentando 
cistos dermoides epibulbares, assimetria facial, apêndi-
ce auricular, hipoplasia mandibular, fissura rara da face, 
alteração neurológica leve, sem queixas cardiovascula-
res, com indicação de cirurgia plástica para correção de 
rara fissura facial. Paciente orientada e cooperativa, com 
indicação de sedação consciente associada ao bloqueio 
regional de nervos de face. Realizada monitorização com 
oxímetro de pulso, cardioscópio e PANI. Sedação com 
dexmedetomidina 10 mcg + cetamina 10 mg EV. Reali-
zado bloqueio de nervos de face à esquerda: n. infraor-
bitário (6,25 mg de levobupivacaina 0,25% + 25 mg de 
lidocaína 1%), n. mentoniano (7,5 mg de levobupivacaina 
0,25% + 30 mg de lidocaína 1%) e n. mandibular (11,25 
mg de levobupivacaina 0,25% + 45 mg de lidocaína 1%). 
Para complemento de analgesia, foi usada dipirona (1500 
mg), sem uso de opioide. Paciente se manteve conscien-
te durante o período do intraoperatório, saturando bem 
em ar ambiente, estável hemodinamicamente e sem dor. 
Duração do procedimento: 1h20. Recebeu alta para leito 
hospitalar e foi liberada para casa no dia seguinte. Dis-
cussão: O n. infraorbitário inerva nariz externo, septo na-
sal, pálpebra inferior e lábio superior, sendo utilizado o 
bloqueio regional como uma técnica extremamente útil 
em procedimentos estéticos. O n. mandibular inerva bo-
checha e cheilion (ponto localizado na comissura labial) e 
o n. mentoniano inerva lábio inferior, mento e cheilion. A 
escolha do método foi feita devido à analgesia pós-ope-
ratória, evitando o uso e os possíveis efeitos colaterais 
de opioides, com menor tempo de internação, menor 
risco de náuseas e vômitos e poucos efeitos cardiovas-
culares. Dada a raridade desta síndrome e variedades do 
espectro de apresentação, a técnica empregada permite 
auxiliar condutas perante casos futuros. É importante o 
conhecimento acerca das técnicas de anestesia regional 
em face, indicada em procedimentos de cirurgia plástica, 
bucomaxilar e neurocirurgias, com menor custo e com-
plicações, reduzindo os riscos para o paciente.
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Anestesia para correção de gastrosquise 
pela técnica Símil-EXIT: relato de caso
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Introdução: A gastrosquise caracteriza-se por um de-
feito na formação da parede abdominal anterior com 
exteriorização de órgãos abdominais. Tem baixa mor-
bimortalidade, porém tem se tornado mais frequente, 
com estimativa de 1:2000-3000 por nascido vivo. A 
idade gestacional na hora do parto e a melhor técnica 
cirúrgica a ser utilizada ainda são controversos. O pro-
cedimento Símil-EXIT (ex utero intrapartum treatment) 
consiste em cirurgia imediata para tratar a doença. Este 
relato objetiva descrever a assistência anestésica para 
correção de gastrosquise pela técnica Símil-EXIT. Rela-
to de caso: Gestante de 29 anos, sem comorbidades, 
ASA II, diagnóstico ecográfico de feto com gastrosquise 
e mão em garra, com 36 semanas e 4 dias de gesta-
ção para realização de cesariana, em bom estado geral. 
Após monitorização multiparamétrica e venóclise, foi 
realizada raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 
12,5 mg e morfina 0,1 mg. Foi iniciada infusão de re-
mifentanil (0,07-0,09 mcg/kg/min) 24 min antes da ex-
tração do concepto. Após o nascimento, observou-se 
exteriorização de alças intestinais e gônadas na parede 
abdominal. O recém-nascido foi monitorizado com oxi-
metria de pulso e recebeu um chumaço de gaze com 
glicose para atenuação do choro. A infusão de opioide 
foi titulada para 0,1 mcg/kg/min. Foi realizada correção 
do defeito abdominal pela equipe de cirurgia pediátrica 
antes do clampeamento do cordão umbilical e depois foi 
levado a berço aquecido para síntese da parede abdo-
minal com infiltração anestésica (levobupivacaína 2 mg/
kg). Não houve necessidade de suporte ventilatório em 
mãe e RN. Mãe seguiu para sala de recuperação pós- 
-anestésica, onde, após 1 h, recebeu alta com Aldrete 9. 
RN seguiu para UTI Neonatal eupneico em ar ambiente 
e hemoestável. Discussão: O emprego da técnica Símil-

-EXIT tem se mostrado eficaz em reduzir a morbidade 
e os custos no tratamento da gastrosquise. A escolha 
de remifentanil para a analgesia do RN justifica-se pela 
sua duração ultracurta e rápido início de ação, além de 
atravessar a barreira placentária promovendo analgesia 
e imobilidade no RN, mantendo a consciência materna 
com mínima sedação. O adequado planejamento e co-
municação entre as equipes envolvidas é fundamental 
para o êxito do método. 
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te com cromossomopatia: relato de caso
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Introdução: Translocações cromossômicas são alterações 
estruturais que se expressam com diversas alterações fe-
notípicas importantes que podem trazer intempéries para o 
manejo anestésico. Relato de caso: Paciente feminino, 11 
meses e 25 dias, 63 cm de estatura, 6,8 kg de peso, com 
plano de anestesia geral para correção de cranioestenose. 
Nascida de parto normal com 38 semanas e 4 dias, 2,5 kg 
de peso e 41 cm de estatura, portadora de duplicação em 
cromossomo 3 (3q25.2q29) e deleção em cromossomo 
6 (6q27), expressando em seu fenótipo defeito do septo 
atrial e ventricular, agenesia de corpo caloso, trigonoce-
falia, hipoplasia cerebelar, cistos hepáticos e renais, hérnia 
inguinal direita, estrabismo e atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor. Faz uso contínuo de domperidona de-
vido à doença do refluxo gastrointestinal grave. Com 5 
meses, correção parcial da cardiopatia deixando comu-
nicação interatrial e interventricular residual, hipertensão 
pulmonar e função cardíaca normal. Deu entrada em sala 
cirúrgica acompanhada de progenitora, monitorizada com 
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cardioscopia, oximetria de pulso e pressão não invasiva. 
Indução anestésica foi iniciada com sevoflurano 6%, ar 
e O2 75% em máscara facial. Após hipnose, realizou-se 
venóclise em membro superior e prosseguiu-se com ad-
ministração de fentanil, propofol e rocurônio, a fim de rea-
lizar a intubação orotraqueal com tubo (TOT) 3,5 mm, sem 
balonete, sob visualização direta da glote. Em seguida, 
realizado scalp block com ropivacaína 0,5%, sondagem 
vesical de demora, cateterização de artéria radial direita e 
punção de acesso venoso central. Manutenção com se-
voflurano 2%. Houve necessidade de 70 ml de transfusão 
sanguínea, uso de milrinona e adrenalina em bomba de 
infusão contínua para manter dados vitais estáveis. Des-
curarização espontânea, sendo extubada após manuten-
ção de bom padrão respiratório. Encaminhada para UTI 
estável hemodinamicamente. Discussão: Aberrações cro-
mossômicas proporcionam uma imensidão de fenótipos, 
podendo envolver vários órgãos e sistemas, proporcio-
nando alterações anatômicas e fisiológicas. Não há relato 
em literatura sobre manejo anestésico sobre a presente 
cromossomopatia, dessa forma, a avaliação pré-anesté-
sica desses pacientes deve ser cautelosa, com anamnese 
e exame físico criterioso, sendo ponto fundamental para 
preparo anestésico e prevenção de complicações. É co-
mum a associação de anormalidades craniofaciais tornan-
do a via aérea difícil. Apesar de não identificados predi-
tores na avaliação pré-anestésica, houve dificuldade para 
progressão do TOT. Cardiopatias congênitas também são 
comuns nessa população. Na paciente em questão, após 
avaliação cardiológica e realização de ecocardiografia 
transtorácica, além das lesões residuais, foi identificada 
hipertensão pulmonar. Havia óxido nítrico disponível em 
sala cirúrgica, porém sem necessidade de utilização. Em 
pacientes com alteração de função hepática ou renal, de-
ve-se ter cuidado com que necessitem destas vias para 
seu metabolismo.
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Introdução: O tumor de Wilms (TW) é a doença maligna 
mais comum do sistema geniturinário na infância. Apre-
senta-se como uma massa abdominal palpável com a 
ocorrência de outros achados menos frequentes, como 
dor abdominal, hematúria, febre, anorexia e vômitos, até 
quadros mais graves com alterações hemodinâmicas e 
insuficiência respiratória. Relato de caso: Paciente femi-
nina, 11 meses, 8,6 kg, com história de distensão abdo-
minal, cólica, vômitos pós-prandiais e constipação com 
piora progressiva há 3 meses. A TAC de abdome/pelve 
detectou volumosa massa heterogênea intraperitoneal, 
sem planos nítidos de clivagem, com o parênquima he-
pático e renal à direita, medindo 12,6 x 10,2 x 12,8 cm, 
sugestiva de TW com hidronefrose moderada à direita. 
Iniciado o tratamento com quimioterapia, porém devido 
à piora do quadro clínico, recebeu indicação de nefrec-
tomia radical à direita. Realizada sedação pré-anestési-
ca com midazolam oral (0,5 mg/kg). Na sala de opera-
ção a paciente apresentava-se hipocorada ++/+4, com 
distensão abdominal importante e aumento do esforço 
respiratório em decúbito dorsal. Monitorizada com car-
dioscopia, oximetria de pulso e PANI. Após pré-oxige-
nação, indução anestésica com sevoflurano, cetamina 
(1 mg/kg), fentanil (3 mcg/kg) e rocurônio (0,6 mg/kg). 
Intubação orotraqueal sem intercorrências, sendo man-
tida em ventilação mecânica controlada à pressão, com 
ajustes de parâmetros e ventilação protetora. Punciona-
do acesso arterial na radial direita para aferição da PAI e 
realizada, pelo cirurgião, a dissecção venosa da cefálica 
direita. A manutenção da anestesia geral foi com sevo-
flurano (2,5%) e dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/h). No in-
traoperatório, evoluiu com instabilidade hemodinâmica, 
sendo iniciada noradrenalina (0,1–0,5 mcg/kg/min), com 
resposta da expansão volêmica após administração de 
cristaloide. Ao término do procedimento foi administra-
do morfina (0,1 mg/kg endovenosa) e infiltração da fe-
rida operatória com levobupivacaína a 0,25% (25 mg) 
para analgesia, sendo extubada, com drive respiratório 
adequado em ventilação espontânea. Foi encaminhada 
ao CTI acordada, estável hemodinamicamente, sem ne-
cessidade de droga vasoativa e sem outras intercorrên-
cias. Discussão: Os tumores abdominais de grande volu-
me na pediatria podem cursar com aumento da pressão 
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intra-abdominal (PIA), que pode gerar alterações impor-
tantes no sistema respiratório, diminuindo a complacên-
cia pulmonar e a capacidade residual funcional, e na 
hemodinâmica, por compressão cefálica do diafragma. 
Esses fatores interferem na troca gasosa, afetando a 
função cardiovascular. Dessa forma, no manejo anesté-
sico, deve-se dar importância a variáveis como volume 
intravascular, ajuste de ventilação mecânica e agentes 
anestésicos, para evitar o aumento da PIA e da pressão 
intratorácica. Além disso, é de extrema importância a 
adequada analgesia multimodal com o objetivo de redu-
zir a morbidade no pós-operatório.
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Introdução: A malformação aneurismática da veia de Ga-
leno (MAVG) é uma anomalia congênita rara, representan-
do menos de 1% de todas as malformações vasculares 
cerebrais congênitas. O marco anatômico da MAVG é a 
presença de shunts arteriovenosos múltiplos drenando 
para o seio venoso coletor mediano dilatado. A aborda-
gem percutânea em hemodinâmica por técnica transarte-
rial é o método de escolha, além de ser o mais eficaz no 
controle dos sintomas. O manejo anestésico é desafiador 
e requer que o anestesiologista saiba sobre a fisiopato-
logia da doença e lidar com a variedade de manifesta-
ções clínicas. Relato de caso: RAP, masculino, 1 ano e 11 
meses, 8 kg, com diagnóstico de atraso no desenvolvi-
mento neuropsicomotor e epilepsia em de uso fenitoína 
e fenobarbital. Portador de MAVG de aproximadamente 
232 cm³, evidenciado em estudo angiográfico. Ecocar-
diograma transtorácico: dentro da normalidade. Exame 
físico: ativo e reativo, pupilas isocóricas e fotorreagentes, 
hidrocefalia e portador de derivação ventrículo peritoneal. 
Submetido a embolização endovascular do MAVG, em 
dois tempos, 12/4/2021 e 06/5/2022. Após a primeira in-

tervenção, houve persistência do fluxo, com indicação de 
nova abordagem. Na segunda abordagem, realizada com 
sucesso, houve ausência de fluxo pela veia na arteriogra-
fia de controle. Ambas as embolizações realizadas sob 
anestesia geral balanceada, com indução com fentanila 5 
mcg/kg, sevoflurano 2,5% e rocurônio 1 mg/kg. Intubação 
sob laringoscopia direta confirmado com ausculta e cap-
nografia. Antibioticoprofilaxia com cefazolina 30 mg/kg. 
Hidratação com solução balanceada 5 ml/kg/h. Realiza-
da cateterização de artéria radial esquerda com Jelco 24, 
cateter venoso central, 5 FR, em veia femoral esquerda e 
introdutor em artéria femoral direita, 4 FR. Procedimentos 
realizados sem intercorrências. Paciente encaminhado à 
unidade de terapia intensiva pediátrica ao final do proce-
dimento, intubado, sedado, analgesiado com fentanila e 
midazolam, necessitando de nitroprussiato de sódio 0,6 
mcg/kg/min. O paciente teve boa evolução clínica, tendo 
alta hospitalar em 7 dias. Discussão: A MAVG, por apre-
sentar repercussões multissistêmicas, exige do anestesio-
logista um planejamento de sua anestesia no periopera-
tório. O quadro clínico no período neonatal é geralmente 
insuficiência cardíaca de grau variável. O acometimento 
cardíaco ocorre pelos shunts arteriovenosos que causam 
sobrecarga nas câmaras cardíacas direitas, podendo levar 
a cianose pelo shunt direita-esquerda pelo canal arterial e 
pelo forame oval. A hidrocefalia é frequente, e se for muito 
acentuada, pode ocorrer acesso difícil à via aérea. Apesar 
de não existirem protocolos estabelecidos na literatura, 
crianças com insuficiência cardíaca podem ser compen-
sadas com uso de inotrópicos e diuréticos. Já nos pacien-
tes com importante sobrecarga cardíaca e hipertensão 
pulmonar, o uso de óxido nítrico pode ser uma ferramenta 
indispensável na terapêutica.
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Anestesia para paciente portador de sín-
drome de Treacher Collins: relato de caso
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Introdução: A síndrome de Treacher Collins (STC) é um 
distúrbio hereditário, com incidência de 1:40.000 ca-
sos por nascidos vivos, sem preferência por sexo ou 
raça. As manifestações mais frequentes são: inclinação 
antimongoloide das fendas palpebrais, hipoplasia da re-
gião malar, com ou sem fenda do osso zigomático, hipo-
plasia de mandíbula, coloboma da pálpebra inferior, au-
sência dos cílios nas pálpebras inferiores, malformação 
dos pavilhões auriculares, surdez de condução, presen-
ça de cabelos na parte externa das faces e fenda palati-
na. O diagnóstico pode ser feito no pré-natal através de 
biópsia do vilo corial ou amniocentese. Ao nascimento, 
devem ser examinados pelo otorrinolaringologista e pelo 
fonoaudiólogo para identificar a extensão da perda au-
ditiva e o comprometimento das vias aéreas. Relato de 
caso: Paciente masculino, 8 anos, 30 kg, ASA III (por-
tador de STC com retro e micrognatia, fenda palatina e 
microtia), com múltiplas internações desde o nascimento 
para correção de atresia de esôfago, sucção débil e su-
porte nutricional. Familiar relata dificuldade de intubação 
em cirurgias prévias relacionada aos preditores de via 
aérea difícil apresentados acima, além da presença de 
Mallampati 4. Nega outras comorbidades e uso contínuo 
de medicação. Exames pré-operatórios dentro do limite 
da normalidade e aval cardiológico favorável ao procedi-
mento. Paciente recebido em sala cirúrgica para realiza-
ção de timpanotomia para tubo de ventilação, apresen-
tando-se muito ansioso. Optado pela indução inalatória 
com sevoflurano sem abolir respiração espontânea com 
oxigenação contínua via cateter nasal, monitorização não 
invasiva (cardioscópio, oxímetro, pressão arterial), venó-
clise em membro superior direito com abocath 24G e in-
dução venosa com 0,25 mg de atropina, 1 mg midazolam 
e 20 mg de cetamina. Realizada intubação nasotraqueal 
com auxílio de nasofibroscópio e lidocaína tópica, passa-
gem de tubo número 5,0 com cuff, com visualização de 
75% da glote, confirmado pela capnografia, seguido de 
infusão de 120 mg de propofol, 100 mcg de fentanil e 15 
mg de rocurônio. Acoplado ao ventilador mecânico com 
manutenção inalatória. Paciente extubado em segurança 
com uso de 100 mg de sugamadex. Discussão: A intuba-
ção difícil em pacientes pediátricos é sempre um desafio 
e requer experiência e planejamento. Neste caso, ainda 
devemos considerar o fator emocional fruto do trauma 
infantil decorrente de múltiplas internações hospitalares 
prévias. No paciente relatado, a intubação com auxílio 
de nasofibroscópio com manutenção da respiração es-
pontânea foi a técnica escolhida considerando o relato 
das cirurgias prévias do paciente, os preditores de VAD, 

somado a presença de dois anestesiologistas pediátricos 
experientes e a disponibilidade de material no hospital. 
Na literatura, a técnica descrita mostra-se apropriada e 
segura, uma vez que a laringoscopia direta é dificultada 
com o avançar da idade. A máscara laríngea é uma op-
ção quando a intubação orotraqueal não é requerida.
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em paciente escolar portador de síndro-
me de Pallister-Killian: relato de caso
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Introdução: Pallister-Killian é uma síndrome genética rara, 
caracterizada pela tetrassomia do braço curto do cromos-
somo 12, cujas principais manifestações são: deficiência 
intelectual grave, convulsões, hipotonia com contraturas 
subsequentes, além de face grosseira e dismórfica, com 
macroglossia, prognatismo e lábio inferior evertido. Este 
relato de caso tem como objetivo discutir aspectos rele-
vantes da síndrome para a anestesia, considerando a es-
cassez de literatura anestésica sobre o tema. Relato de 
caso: M.A.I.R.S, sexo masculino, 7 anos, 1,16 m de altura 
e 18,9 kg de peso (desenvolvimento normal para a idade). 
Além de portador da síndrome de Pallister-Killian, o pa-
ciente apresentava asma e epilepsia, em uso regular de: 
clobazam 15 mg/dia; ramelteona 4 mg/dia; carbamazepina 
100 mg 12/12h; ácido valpróico 375 mg 12/12h; beclome-
tasona 100 mcg 12/12h. Como exames pré-operatórios, 
foram apresentados: ecocardiograma evidenciando cora-
ção estruturalmente normal, com fração de ejeção de ven-
trículo esquerdo preservada, eletrocardiograma normal, 
hemoglobina 13,7 g/dL e hematócrito 40,8%, plaquetas 
183.000/mm3, além de risco cirúrgico liberado como ASA 
II. Negaram-se alergias, cirurgias prévias, internações re-
centes e história de infecção de vias aéreas nos últimos 30 
dias. Foi internado eletivamente para realização de orqui-
dopexia direita. Anestesia: monitorização e indução anes-
tésica inalatória sob máscara facial com sevoflurano 8% + 
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O2 + N2O. Venóclise em membro inferior direito com Jelco 
24G. Propofol 20 mg IV. Ventilação com pressão positiva 
sob máscara facial com sevoflurano 4% + O2 + N2O. Pas-
sagem de máscara laríngea número 2,5, sem intercorrên-
cias. Realização de bloqueio subaracnóideo em decúbito 
lateral esquerdo, com antissepsia toracolombar, coloca-
ção de campo estéril fenestrado. Punção de espaço L3- 
-L4, com agulha de Quincke 25G, via mediana, em primei-
ra tentativa, com saída de líquor claro e injeção intratecal 
de bupivacaína isobárica 5 mg. Saída de sala após 120 
min. Evoluiu nas primeiras 24 h pós-procedimento com 
bom controle álgico, em boas condições clínicas, sem blo-
queio motor. Bloqueio sensitivo de difícil avaliação por fal-
ta de colaboração. Alta hospitalar em 24 h após o proce-
dimento. Discussão: As alterações craniofaciais descritas 
nos portadores desta síndrome (face grosseira e dismór-
fica, macroglossia, prognatismo e lábio inferior evertido) 
provavelmente tornariam a intubação orotraqueal desse 
paciente de alta dificuldade técnica. Além disso, foi evi-
denciado que o paciente apresentava palato ogival. Além 
disso, considerando outros fatores como história prévia de 
asma e tempo cirúrgico reduzido, foi optado pelo uso do 
dispositivo máscara laríngea, sem evidência de qualquer 
dificuldade técnica na inserção ou retirada.
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Anestesia para ressecção de adenocarci-
noma vaginal em criança: relato de caso

Lorena Machado Marques Faria*, Samuel Loureiro Gon-
tijo, Beatriz Figueiredo Mota Diniz Costa, Camila Borges 
Ferreira, Luis Eduardo Rias Cardoso, Breno Roberto 
Duarte Silva 

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Adenocarcinoma vaginal de células claras é 
extremamente raro na população pediátrica, com apenas 
2 casos descritos na literatura. Apresenta diagnóstico di-
fícil e a melhor estratégia terapêutica ainda é incerta. Re-
lato de caso: Criança do sexo feminino, 10 anos, 27 kg, 
131 cm, previamente hígida, com história de sangramen-

to vaginal ocasional nos últimos 2 anos, acompanhada 
pela endocrinologia com hipótese de menarca precoce. 
Apresentou sangramento maior 2 meses antes, diagnos-
ticado tumor vaginal do tipo adenocarcinoma de células 
claras: volumosa massa de contornos lobulados ocupan-
do o terço superior e médio da cavidade vaginal; envol-
ve o colo e desloca paredes vaginais com abaulamento 
superior do fórnix vaginal, comprimindo anteriormente a 
bexiga e posteriormente o reto. Cintilografia e tomografia 
computadorizada sem evidências de metástase. Apre-
senta dor pélvica controlada com morfina 5 mg 4/4h (0,2 
mg/kg) e dipirona 25 mg/kg 6/6h. Proposta cirúrgica de 
ressecção da massa ainda que parcial, caso haja plano 
de clivagem, com linfadenectomia pélvica e transposição 
ovariana, devido à proposta de radioterapia adjuvante. 
Criança tranquila, sem necessidade de pré-medicação. 
Monitorização inicial (cardioscopia, oximetria de pulso, 
PNI), AVP prévio funcionante. Indução anestésica veno-
sa com sufentanil, lidocaína, propofol e rocurônio. IOT 
sob laringoscopia direta, tubo 5,5 com cuff. Puncionado 
AVP 20G. Administrada cetamina 0,5 mg/kg + metadona 
0,1 mg/kg logo após a indução anestésica. Manutenção 
anestésica balanceada com sevoflurano e bolus intermi-
tentes de sufentanil. Reposição volêmica com cristaloide 
balanceado aquecido, infundido 800 ml (cerca de 7,5 ml/
kg/h) durante o tempo anestésico cirúrgico de 4 h. San-
gramento habitual. Não houve necessidade de conversão 
no intraoperatório para laparotomia e a massa tumoral foi 
ressecada com margens livres. Realizada, ao término da 
cirurgia, raquianestesia analgésica em decúbito lateral 
com agulha Quinke 27G, punção mediana, injeção su-
baracnóidea de bupivacaína hiperbárica 5 mg + morfina 
30 mcg. Administrados dipirona 30 mg/kg, ondansetro-
na 0,15 mg/kg e cetorolaco 0,5 mg/kg EV. Descurarizada 
com sugamadex. Encaminhada extubada e sem queixas 
ao CTI pediátrico. Discussão: O manejo anestésico de 
adenocarcinoma vaginal em pacientes pediátricos é de-
safiador tanto pela possibilidade de sangramento vultuo-
so no intraoperatório quanto pelo manejo da dor no intra 
e pós-operatório em pediatria. A combinação de analge-
sia venosa multimodal com anestesia regional é uma ex-
celente opção. Em contraste com os adultos, a anestesia 
regional em crianças e lactentes é realizada sob sedação 
profunda ou anestesia geral. Estudos prospectivos e re-
trospectivos de segurança corroboram que a realização 
da anestesia regional sob anestesia geral é uma prática 
segura.
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Anestesia para ressecção de tumor de 
plexo coroide em neurocirurgia pediátri-
ca: relato de caso

Gustavo Heitich Ferrazza*, Marina Zaponi Melek 

Instituição: Hospital Angelina Caron
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O tumor de plexo coroide é uma neoplasia 
originária da neuroectoderma e da parede dos ventrícu-
los cerebrais, com maior predileção pela população pe-
diátrica. É uma doença rara, correspondendo a 0,4–0,6% 
de todos os tumores intracranianos. O baixo volume de 
publicações acerca da condução clínica desses pacien-
tes torna o prognóstico e método de tratamento incertos. 
Relato de caso: Paciente masculino, 9 meses de idade, 
peso de 9 kg, portador de tumor de plexo coroide com 
obstrução de drenagem licórica. Indução anestésica: 
propofol 30 mg, fentanil 20 mcg e cisatracúrio 2 mg via 
acesso AVC em jugular esquerda, seguido de IOT difí-
cil, com necessidade de uso de bougie Infantil e tubo 
4,5 com cuff. Após indução, puncionado acesso venoso 
periférico Jelco 24 em dorso de pé direito e cateterizado 
artéria pediosa esquerda. Acessos vasculares em MMSS 
foram de difícil punção mesmo com uso de USG. Moni-
torização com cardioscopia, capnografia, oximetria, PA 
invasiva e temperatura. Não utilizado BIS devido à gran-
de área de incisão e pequeno campo para os eletrodos. 
Submetido a VM com volume controlado por pressão, 
fluxo de ar 0,8 l, O2 0,5, sevoflurano 0,5% (0,2 CAM). 
Associado a anestesia venosa dose controlada (propofol 
0,1–0,2 mg/kg/min e remifentanil 0,05 a 0,2 mcg/kg/min). 
Como adjuvante ressalta-se administração de ácido tra-
nexâmico 10 mg/kg bolus + 1 mg/kg/h até cessado trau-
ma cirúrgico. Controle hidroeletrolítico: devido a jejum de 
8 h, realizada reposição inicial de 30 ml/kg de Sf 0,9% na 
primeira hora, com manutenção de 10 ml/kg desse cris-
taloide. Ao final do procedimento (4 h de duração), foram 
administrados 540 ml Sf 0,9% – 15 ml/kg/h. Controle de 
parâmetros guiados por gasometria: exame inicial com 
Hb 9 g/dl, Ht 26% e demais componentes fisiológicos. 
Iniciada a ressecção do tumor com valores de Hb 8 g/dl, 
Ht 24% e k+ 2,9 mmol/l. Decidido por repor concentrado 
de hemácias a 10 ml/kg. Durante a ressecção tumoral, 
identificado sangramento evidente em campo operatório 

sem alterações de PA e FC, optado por seguir reposição 
do CH até fim do volume estipulado. Terminada a ressec-
ção do tumor, Hb de 10,3 d/dl, Ht 30%, e normalização da 
calemia (k+ 3,6 mmol/l). Após curativos, o paciente man-
tinha sinais hemodinâmicos estáveis, sem necessidade 
de drogas vasoativas. Realizada extubação em sala para 
avaliação do estado neurológico do paciente, sem inter-
corrências. Na condução para UTI, paciente apresenta-
va-se reativo e eupneico em ar ambiente. Discussão: De-
vido à rara incidência dessa neoplasia e possibilidade de 
extensa vascularização tumoral, os riscos relacionados a 
sua ressecção são incertos. Estratégias para evitar cho-
que hipovolêmico foram empregadas como reposição 
adequada de volume pós-jejum, controle pressórico com 
remifentanil durante craniotomia, infusão contínua de an-
tifibrinolítico, bem como controle gasométrico para guiar 
reposição CH foram eficazes na profilaxia desta condi-
ção, possibilitando extubação precoce e bom controle 
pós operatório em UTI.
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Anestesia para ressecção laparoscópica 
de feocromocitoma bilateral em pediatria: 
relato de caso

Guilherme Bringel Padua de Assis¹*, Letícia Binda Martins 
DAvila¹, Daniel Eduardo Cipoli², José Luís Astigarraga  
Maidana²

¹CAC – Clínica Anestesiológica Campinas, ²Hospital 
Erastinho

Instituição: Hospital Erastinho
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Feocromocitomas são tumores produto-
res autônomos de catecolaminas, originados nas cé-
lulas cromafins do eixo simpático adrenomedular. Inci-
dência rara (2–8 casos/mi hab/ano), sendo 10–20% na 
infância. Em sua maioria, são benignos e unilaterais e, 
quando múltiplos, são relacionados à origem familiar. O 
tratamento consiste na ressecção cirúrgica. Neste caso, 
apresentamos a técnica anestésica empregada em um 
paciente submetido a ressecção bilateral de feocromo-
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citoma adrenal por videolaparoscopia, com manejo pré-
-operatório com alfa(α) e beta(β)bloqueadores visando 
controle pressórico e estabilidade cardiovascular perio-
peratório, além de utilização da dexmedetomidina como 
medicação pré-anestésica. Relato de caso: Paciente 
masculino, 11 anos, 48 kg, história de astenia, cefaleia, 
sudorese, vertigem, intolerância aos grandes esforços, 
hipertensão arterial, edema em membros inferiores e re-
dução de acuidade visual à esquerda há 2 anos e perda 
ponderal de 15 kg nos últimos 2 meses. Pai com história 
de feocromocitoma. Tomografia com lesões expansivas, 
hipervascularizadas em adrenais, próximas à emergência 
da artéria mesentérica inferior (órgão de Zuckerkandl). 
Exames laboratoriais normais, ecocardiograma com hi-
pertrofia de ventrículo esquerdo (VE), eletrocardiograma 
com sobrecarga de VE e supradesnivelamento de seg-
mento ST nas derivações V1 e V2. Preparo pré-opera-
tório com propranolol 60 mg 8/8h e doxazosina 0,5 mg/
dia nos 14 dias anteriores e dieta hiperssódica no dia 
anterior. Previamente sedado com dexmedetomidina 40 
mcg via oral. Prescrita hidrocortisona 100 mg pela en-
docrinologia. Monitorização com cardioscopia, oximetria 
de pulso, PAI em artéria radial esquerda, capnografia, 
índice bispectral, temperatura esofágica e débito uriná-
rio. Pré-indução inalatória com óxido nitroso 70% e in-
dução endovenosa com fentanil 200 mcg, propofol 150 
mg, clonidina 100 mcg, lidocaína 100 mg e rocurônio 30 
mg. Seguida de intubação orotraqueal no 6,5 com cuff, 
na qual o paciente manteve estabilidade hemodinâmica. 
Manutenção anestésica com remifentanil 0,1–0,3 mcg/
kg/min e sevoflurano 1,5–3%, em ventilação mecânica 
controlada à volume. Necessário nitroprussiato de sódio 
em infusão contínua durante a manipulação dos tumores 
e, ao removê-los, transição para hipotensão e início de 
noradrenalina em infusão contínua. Não houve necessi-
dade de controle de frequência cardíaca com β-bloquea-
dor. Procedimento convertido para cirurgia aberta após 4 
h para exérese dos tumores, totalizando 440 min. Condu-
zido à UTI Infantil intubado, sedado, estável hemodina-
micamente às custas de noradrenalina 0,7 mcg/kg/min. 
Houve queda dos níveis hematimétricos, transfundido 2 
concentrados de hemácias e posteriormente extubado. 
Discussão: O manejo do paciente com feocromocitoma 
engloba adequado controle pressórico e frequência car-
díaca (α e β bloqueio) no pré-operatório, bem como con-
trole glicêmico e manutenção da volemia, com drogas 
vasoativas, se necessário, visando melhora nos desfe-
chos clínicos.
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Anestesia para síndrome de Klippel-Tré-
naunay-Weber: relato de caso
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber 
(SKTW) foi descrita em 1900 por Maurice Klippel e Paul 
Trénaunay. Manchas em vinho do porto são os primeiros 
sinais a ser notados. A hipertrofia de ossos e de tecidos 
moles aparece nos primeiros anos de vida e a progres-
são é variável até os 12 anos. Geralmente, acomete um 
único membro inferior, mas pode ser bilateral ou aco-
meter membros cruzados e em menor frequência, os 4 
membros. Observa-se presença de malformação arte-
riovenosa da extremidade afetada. A dor é frequente e 
pode ser deflagrada pela doença venosa, pela escoliose 
gerada pela diferença de tamanho de membros ou por 
hemangiomas. Relato de caso: GTMC, 11 anos, ASA 
2, sem critérios de via área difícil, submetido a biópsia 
de tumoração de pele perianal. O paciente apresenta 
malformações arteriovenosas em membro inferior direi-
to (estruturas vasculares venosas proeminentes e com 
lagos venosos e microfístulas arteriovenosas). No bloco 
cirúrgico, o paciente foi monitorado com PA não invasiva, 
oximetria de pulso, capnografia e cardioscopia e foram 
colocados coxins nas áreas de pressão da superfície de 
contato da pele. A anestesia realizada foi geral balan-
ceada com midazolam 0,1 mg/kg mg e fentanil 2 mcg/
kg, mantido com O2 50% e sevoflurano 3%, sob ven-
tilação espontânea, sistema de Mapleson D. Analgesia 
com dipirona 30 mg/kg. O paciente permaneceu estável 
hemodinamicamente durante todo o procedimento, que 
transcorreu sem intercorrências. Ao final, o paciente foi 
encaminhado para a sala de RPA, hemodinamicamente 
estável, apresentando Escore de Steward de 6 pontos. 
Discussão: Devido a alterações vasculares próprias des-
sa síndrome, foi dada preferência à anestesia geral ba-
lanceada e não bloqueio do neuroeixo, pela possibilidade 
de hematoma e hemorragia subaracnóidea e síndrome de  
compressão radicular. Foi realizada rigorosa avaliação 
cardiológica e hematológica, dada possibilidade de com-
plicações hematológicas. A cirurgia descrita no caso era 
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de pequeno porte, os cuidados com a monitorização, 
reposição volêmica, controle de eletrólitos, temperatu-
ra e acesso vascular foram adequados para o porte da 
cirurgia. Foram adotadas medidas de posicionamento e 
proteção em áreas de pressão, devido à possibilidade 
de isquemia. A monitorização invasiva não foi necessá-
ria, pois a função cardiovascular encontrava-se normal e 
pela magnitude do procedimento cirúrgico. 
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Anestesia para tratamento cirúrgico de hér-
nia de Morgagni assistido por robô em lac-
tente de 5 meses portador de anomalia de 
Ebstein: relato de caso

José Cleosmaque Leite Júnior*, Daniela Nunes Oliveira 
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A cirurgia robótica tem crescido bastante nos 
últimos anos na população adulta e seus benefícios ge-
raram muito entusiasmo também para a população pe-
diátrica. Entretanto, principalmente nas crianças, essa 
técnica envolve cuidados adicionais quando comparada 
à técnica laparoscópica, sobretudo em casos com ou-
tras comorbidades associadas, como cardiopatias con-
gênitas. A anomalia de Ebstein é uma doença congênita 
caracterizada por disposição caudal dos folhetos da vál-
vula tricúspide, o que gera grau variável de insuficiência 
tricúspide (IT) e necessidade de cuidados específicos 
no perioperatório. Relato de caso: HCF, 5 meses, mas-
culino, 5,8 kg, ASA II, portador de anomalia de Ebstein, 
com IT leve e pequena comunicação interatrial. Portador 
de hérnia diafragmática de Morgagni à esquerda, com 
proposta cirúrgica de correção por técnica laparoscó-
pica assistida por robô. Feita a pré-medicação com mi-
dazolam 3 mg via oral e monitorização multiparamétrica 
obrigatória. Indução inalatória com sevoflurano em siste-
ma aberto Mapleson D, mantida ventilação espontânea, 
puncionado acesso venoso periférico. Administrados 3 
mcg de sufentanil e 4 mg de rocurônio endovenosos (EV) 
e feita intubação orotraqueal sob laringoscopia direta. 

Anestesia geral balanceada mantida com sevoflurano 
2%, rocurônio 10 mcg/kg/min EV e remifentanil 0,5 mcg/
kg/min. Adjuvantes administrados: dextrocetamina 3 mg 
EV, dipirona 250 mg EV, morfina 0,6 mg EV e ondanse-
trona 0,5 mg, EV. Após insuflação do pneumoperitônio, 
houve aumento das pressões ventilatórias e hipercap-
nia, a despeito de ajustes nos parâmetros ventilatórios. 
O procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências e 
teve duração de 4h35min. O bloqueio neuromuscular foi 
antagonizado com 40 mg de sugamadex e a extubação 
ocorreu sem intercorrências. O paciente foi encaminhado 
à UTI, evoluiu clinicamente estável e teve alta hospitalar 
no dia seguinte ao procedimento. Discussão: Em cirurgia 
robótica, devido à necessidade de imobilidade do pa-
ciente, acesso limitado durante o procedimento e às al-
terações fisiológicas provocadas pela insuflação de CO2 
na cavidade, é necessária a manutenção de um bloqueio 
neuromuscular profundo, posicionamento adequado e 
cuidado adicional com as trocas gasosas. No caso es-
tudado, a redução da complacência pulmonar dificultou 
a ventilação do paciente e resultou em hipercapnia, me-
lhorada após a reversão do pneumoperitônio. O quadro 
clínico da anomalia de Ebstein compreende diferentes ní-
veis de gravidade e, provavelmente, devido ao leve aco-
metimento do paciente em questão, o procedimento foi 
tolerado sem repercussões hemodinâmicas evidentes. A 
segurança da execução da técnica robótica exige blo-
queio neuromuscular profundo, obtido através de infusão 
contínua de rocurônio. Apesar do uso do sugammadex 
para reversão do bloqueio não ser formalmente liberado 
em crianças, evidências mostram eficácia e segurança 
nessa população, idealmente guiado por monitorização 
neuromuscular.
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Bloqueio caudal para tratamento de is-
quemia peniana após postectomia: rela-
to de caso
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Introdução: A postectomia é um procedimento cirúr-
gico comumente realizado, no entanto, diversas com-
plicações podem ocorrer. A taxa de complicações 
depende de múltiplos fatores, como variações ana-
tômicas, comorbidades, técnica cirúrgica e idade do 
paciente. A isquemia da glande após a abordagem 
cirúrgica em crianças é uma complicação rara. Suas 
causas incluem hematoma, ligadura de vasos e linha 
de sutura com tensão excessiva. Um bloqueio peri-
dural caudal pode ser realizado para reduzir o tônus 
simpático e melhorar a vascularização e drenagem 
venosa. Relato de caso: Paciente saudável, 9 anos, 
masculino, foi submetido a uma cirurgia de postecto-
mia eletiva, sob anestesia geral inalatória. O procedi-
mento foi realizado sem intercorrências, tendo o pa-
ciente recebido alta ambulatorial 3 h após a cirurgia. 
Aproximadamente 5 h após a alta, familiar procurou 
o cirurgião pediátrico relatando dor e cor escureci-
da na glande, sendo orientado a retornar ao hospi-
tal. O exame físico revelou importante isquemia de 
glande, sem sinais de hematoma ou edema. Duran-
te a discussão do caso, juntamente com o cirurgião 
pediátrico, foi decidido realizar um bloqueio caudal 
de emergência. O procedimento foi feito sob anes-
tesia inalatória geral, em decúbito lateral esquerdo. 
Após antissepsia, foi identificado forame sacral rudi-
mentar e o espaço peridural. Foi realizada a punção 
com agulha Weiss 19G e posicionamento do cateter 
18G sem intercorrências. Administrado ropivacaina 
1% (1,5 mg/kg) e, em seguida, instalado bomba de 
infusão continua com solução de ropivacaina 0,2% a  
4 ml/h. Logo após o bloqueio, foi observada impor-
tante melhoria do padrão vascular da glande, que se 
manteve durante os 2 dias de internação. Em seguida, 
o paciente recebeu alta hospitalar para continuar tra-
tamento com oxigenoterapia hiperbárica. Discussão: 
O tratamento da isquemia ou necrose de glande não 
é bem estabelecido e, apesar da variedade de opções 
terapêuticas relatadas, não existe um protocolo bem 
definido a ser seguido. A abordagem varia de acordo 
com a gravidade e a penectomia parcial é rara. O ob-
jetivo do tratamento é melhorar a oferta de oxigênio 
para os tecidos e, dentre as diversas alternativas, o 
bloqueio caudal se mostrou eficaz na redução do tô-
nus simpático, com melhora da perfusão tecidual e 
evidente melhora na coloração da glande logo após 
o bloqueio, bem como observado neste caso. A oxi-
genioterapia hiperbárica aumenta a pressão parcial de 
oxigênio no sangue, a oferta para os tecidos hipóxicos 

e ainda pode ter um papel na recuperação da lesão por 
reperfusão e na promoção de angiogênese. Concluí-
mos que o bloqueio caudal seguido de oxigenioterapia 
hiperbárica pode ser um tratamento eficaz na isquemia 
de glande pós postectomia.
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Bloqueio do nervo maxilar ecoguiado como 
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Introdução: O bloqueio do nervo maxilar (BNM) infra-
zigomático é um importante adjuvante na analgesia 
peroperatória. Reduz necessidade do uso de opioides 
e tempo de internação. Além disso, a técnica guiada 
por ultrassom permite maior precisão e segurança do 
procedimento. Relato de caso: BJMG, 7 meses, mas-
culino, 9,25 kg, ASA I. Sem comorbidades. Nega aler-
gias. Submetido a queiloplastia bilateral. Realizada 
anestesia geral balanceada. Indução anestésica reali-
zada com sevoflurano, seguida de venóclise com Jelco 
24G e administração de fentanil (30 mcg IV), propofol 
(20 mg IV) para intubação orotraqueal, realizada sob 
laringoscopia direta, tubo número 4,0 sem cuff. Em 
sequência, realizado o bloqueio do nervo maxilar in-
frazigomático (BNM) após a localização no ultrassom 
da fossa pterigopalatina com probe linear (8–13 MHz) 
posicionado paralelamente à borda infrazigomática Foi 
administrada ropivacaína 0,3% 1 ml em cada lado após 
aspiração negativa de sangue. Procedimento realizado 
sem intercorrências. Em associação, administrada ce-
tamina 5 mg IV, clonidina 10 mg IV, dipirona 250 mg 
IV e ondansetrona 2 mg IV. Paciente manteve estabi-
lidade durante todo o procedimento, sendo extubado 
em sala e encaminhado à enfermaria. No pós-opera-
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tório, não necessitou do uso de opioides de resgate. 
Alta hospitalar realizada em 24 h após o procedimen-
to. Retorno em 7 dias para reavaliação, sem relato de 
uso de analgésico. Discussão: Em cirurgias bucoma-
xilofaciais, a associação do bloqueio do nervo maxilar 
à anestesia geral reduz a necessidade anestésica e o 
uso de opioides, aumenta o conforto dos pacientes e 
reduz o tempo de internação hospitalar, embora sem-
pre possa haver o risco de hematomas ou de punção 
acidental da dura-máter durante o bloqueio devido à 
rica vascularização local e às relações anatômicas do 
nervo maxilar na fossa pterigopalatina. Desse modo, a 
técnica guiada por US aumenta sobremaneira a segu-
rança do procedimento, devido à visualização direta 
destas estruturas durante o bloqueio.
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Bloqueio do quadrado lombar e maxilar 
para cirurgia de enxerto ósseo alveolar 
em paciente com fissura labiopalatina: 
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Introdução: O tecido ósseo é especializado, dinâmico e 
possui uma capacidade intrínseca de regeneração, po-
rém em algumas situações isso não ocorre por comple-
to, sendo necessária a realização de enxertia óssea. O 
enxerto ósseo alveolar é uma cirurgia que reconstitui o 
osso do arco dentário (rebordo alveolar) em pacientes 
com fissura labiopalatina. O procedimento é indicado 
por volta dos 10 anos de idade, podendo variar confor-
me as condições odontológicas de cada paciente. Para 
o preenchimento do defeito, é utilizado osso do próprio 
paciente, retirado da crista ilíaca (na região do quadril) 
ou do mento (queixo). A apresentação clínica da fissura 

labiopalatina é variável (unilateral, bilateral, completa, in-
completa, atípica) e pode afetar os processos de sucção 
e deglutição, o que torna a correção cirúrgica fundamen-
tal. O bloqueio do nervo maxilar e do quadrado lombar 
são estratégias complementares para o manejo da anal-
gesia que podem ser utilizadas nessa cirurgia comum em 
ambiente pediátrico. Relato de caso: Paciente masculi-
no, 5 anos, 19 kg, sem comorbidades, ASA I, submetido 
a cirurgia de enxerto ósseo-alveolar (enxerto ósseo do 
ilíaco) e rinoplastia. Foi administrado midazolam oral 4 
mg, indução inalatória com sevoflurano 8%, seguida de 
cateterização de acesso venoso periférico e administra-
ção de propofol 50 mg, fentanil 60 mcg e rocurônio 20 
mg, seguida de intubação orotraqueal e ventilação em 
modo volume controlado. Prosseguiu-se com realização 
de bloqueio quadrado lombar tipo III guiado por ultras-
som com uso de 15 ml de ropivacaína 0,25%, seguido de 
assepsia e antissepsia de região maxilar infrazigomática 
e bloqueio do nervo maxilar bilateral na região da fossa 
pterigopalatina após identificação da artéria maxilar, eco-
guiado em plano com transdutor linear, utilizando 3,5 ml 
de ropivacaína 0,2%. Analgesia adjuvante com cetamina 
5 mg, dipirona 500 mg, tramadol 20 mcg e cetoprofeno 
40 mg. Profilaxia antiemética com ondansetrona 3 mg e 
dexametasona 3 mg. Paciente extubado e encaminha-
do à enfermaria. Todo o procedimento ocorreu sem in-
tercorrências, sem necessidade de opioides de resgate 
na unidade de internação. Discussão: O nervo maxilar é 
a segunda divisão do nervo trigêmeo, responsável pela 
sensibilidade da pálpebra inferior, lábio superior, pele en-
tre as duas regiões, mucosa do palato e véu palatino, 
dentes do arco superior e região gengival do maxilar. A 
injeção de anestésico local na fossa pterigopalatina, por-
tanto, permite maior conforto e controle da dor durante 
e após a cirurgia, reduzindo significativamente o uso de 
opioides e o tempo de recuperação. Por sua vez, o blo-
queio do quadrado lombar tem se mostrado promissor 
em diversos procedimentos ósseos do quadril e cirúrgi-
cos abdominais. Isso ocorre pela boa dispersão do anes-
tésico local pela fáscia transversalis, o que proporciona 
bloqueio extenso dos nervos toracolombares. Conclui-se 
que por meio de técnicas simples e seguras, obtém-se 
um melhor controle álgico e com menor uso de opioides.
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Bloqueio peridural caudal associado à 
anestesia geral para cirurgia de abaixa-
mento de cólon em RN: relato de caso
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Introdução: O megacólon congênito é uma patologia 
caracterizada pela ausência de células ganglionares 
em um segmento variável do intestino grosso, resul-
tando principalmente em constipação, sendo diag-
nosticada, em geral, até o primeiro ano de vida. O 
bloqueio caudal é uma anestesia peridural utilizada 
em crianças como técnica combinada à anestesia 
geral, assim como analgesia pós-operatória. Relato 
de caso: Paciente com 26 dias de vida, admitido no 
hospital com distensão abdominal e regurgitações 
repetidas. Após avaliação clínica e exames comple-
mentares, foi diagnosticado com megacólon congêni-
to, sendo indicada cirurgia de abaixamento de colón. 
Após avaliação pré-anestésica, decidiu-se realizar 
anestesia peridural caudal associada à anestesia ge-
ral. Indução com fentanil 7,5 mcg e propofol 10 mg, 
ambos IV. Intubação orotraqueal realizada com tubo 
3,5 sem cuff, sob laringoscopia direta. Conectada à 
VM AC/PCV (FiO2 35% e sevoflurano 1%). Realizou-
-se bloqueio peridural caudal após antissepsia de 
dorso, com agulha 25x0,8 mm, sendo injetada ropi-
vacaína 0,25% (4 ml). Após o bloqueio, administrou-
-se endovenosamente: cetamina s (+) 1,5 mg, cisa-
tracúrio 0,5 mg, dexametasona 0,5 mg e dipirona 150 
mg. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. Após 
o término, o paciente foi encaminhado à UTI estável 
hemodinamicamente, em IOT acoplado à VM, com 
infusão contínua de adrenalina (0,1 mcg/kg-1.min-1). 
Paciente evoluiu bem, com desmame da adrenalina 
em menos de 24 h. Extubado no dia seguinte na UTI. 
Evoluiu com baixos escores de dor, sendo necessário 
apenas uso de dipirona (150 mg), a qual foi adminis-
trada 12 h após a chegada do paciente na UTI. Alta 
para a enfermaria no dia seguinte. Alta hospitalar após 
3 dias do procedimento. Discussão: De acordo com 
Benka, o estresse associado a cirurgia leva à libera-
ção de catecolaminas e cortisol. Quando combinado 
à anestesia geral, o bloqueio peridural caudal reduz 
significativamente a resposta neuro-hormonal. Se-
gundo Gonzale, o bloqueio peridural caudal oferece 

excelente analgesia intra e pós-operatória, resultando 
em menor consumo de opioides e outros anestésicos. 
A vantagem do consumo reduzido de fármacos está 
associada a menos efeitos colaterais (náuseas, vô-
mitos e neurotoxicidade), assim como diminuição do 
custo assistencial.
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motor de barco: relato de caso
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Introdução: O escalpelamento como resultado da avul-
são violenta dos cabelos e couro cabeludo pela rotação 
do eixo do motor de barcos na Amazônia tem muita rele-
vância não só médica como social, com sequelas tanto 
físicas como psicológicas. Tratar a dor, para esse per-
fil de paciente que é submetido a várias intervenções, 
é parte fundamental da humanização do atendimento 
não só pela experiência resultante do processo de cura, 
bem como para evitar dor crônica. Portanto, este estudo 
tem como objetivo relatar um caso de enxerto de pele 
devido a lesão por escalpelamento total após acidente 
com motor de barco em uma paciente pediátrica, com o 
controle da dor realizado com estratégia multimodal no 
intraoperatório. Relato do caso: A análise retrospectiva 
do prontuário de uma paciente com 9 anos de idade ví-
tima de escalpelamento mostrou que ela fora submetida 
a cirurgias de autoenxertia em que foram realizados, em 
uma ocasião, o bloqueio peridural e em outra, o blo-
queio dos nervos femoral, ciático e obturador ipsilate-
rais como parte de uma analgesia multimodal, antes do 
início da cirurgia. Como efeito, houve boa resposta aos 
bloqueios realizados, sendo necessário o uso de opioi-
des somente após 48 h do pós-operatório, sem diferença  
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significativa em relação à analgesia entre peridural e 
bloqueio de nervos periféricos. Discussão: A literatura 
abordando o emprego de bloqueios periféricos em en-
xertia de pele no tratamento de pacientes escalpelados 
é bastante escassa. No estudo de Duggan et al. (2022) 
em pacientes queimados submetidos a enxerto de pele 
com bloqueios periféricos realizados no intraoperatório, 
houve diminuição da necessidade de opioide tanto no 
pós-operatório imediato quanto nas 72 h após o pro-
cedimento. No entanto, a depender se feito antes ou 
depois da cirurgia, o bloqueio periférico pode não re-
duzir o consumo pós-operatório de opioides. O uso de 
bloqueios periféricos como parte de uma analgesia mul-
timodal teve impacto semelhante ao bloqueio peridural, 
reduzindo o consumo de opioides nas primeiras 48 h 
após a cirurgia, porém mais estudos devem ser soma-
dos a este a fim de otimizar as opções analgésicas e 
reduzir efeitos colaterais. 
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Introdução: As técnicas anestésicas neuroaxiais são di-
fundidas em pacientes de todas as faixas etárias, para 
os mais diversos tipos de cirurgias. Trata-se de uma téc-
nica anestésica extremamente eficiente no controle ál-
gico, como é o caso da peridural. No entanto, a correta 
execução e o conhecimento das possíveis complicações 
minimizam os erros, mas não os anulam. A cefaleia pós- 
-punção dural (CPPD) é uma complicação da punção 
da dura-máter, que no caso da peridural, trata-se de um 
acidente de punção. Embora seja mais comum em mu-
lheres jovens, afeta também outros pacientes, incluindo 
a população pediátrica. Relato de caso: Paciente mas-

culino, 3 anos, 18 kg, portador de estenose da junção 
pieloureteral, submetido a pieloplastia por videolaparos-
copia. Realizada monitorização completa do paciente, 
venóclise, indução anestésica inalatória com sevoflurane 
e venosa com sufentanil e rocurônio. Seguiu-se com in-
tubação orotraqueal e acoplamento à ventilação mecâ-
nica controlada. Posicionamento em decúbito lateral e 
realizada peridural em T10–T11, por técnica de Dogliotiti, 
com agulha Tuohy, 18G, sem retorno de liquor. Injetado 
10 ml ropivacaína 0,2%. Procedimento transcorreu sem 
intercorrências e paciente despertou sem dor, recebendo 
alta hospitalar no dia seguinte. Deu entrada no pronto-
-socorro, um dia após a alta, referindo cefaleia occipital, 
fotofobia, irritabilidade, náuseas e um episódio de vômi-
to. Realizada internação e tratamento clínico com dipi-
rona, dexametasona e nausedron por 24 h, sem melho-
ra alguma. Optou-se, então, por Blood Patch, com 6 ml 
de sangue autólogo. Apresentou melhora completa dos 
sintomas 2 h após o procedimento, recebendo alta hos-
pitalar no dia seguinte, sem déficits. Discussão: CPPD 
é uma complicação que, quando ocorre, geralmente se 
inicia entre 24-48 h após o incidente de punção. Carac-
teriza-se por dor em região occipital, intensa, de caráter 
posicional e agravada em posição ortostática, podendo 
haver rigidez de nuca, fotofobia, náuseas e zumbidos 
associados. Fisiopatologicamente ocorre devido à per-
da de liquor pelo orifício dural, gerando hipotensão in-
tracraniana. Os fatores de risco principais incluem sexo 
feminino, idade entre 18 e 50 anos, agulhas com maior 
diâmetro e múltiplas punções. Necessita de tratamento 
imediato, pois pode evoluir para hematoma subdural, he-
morragia intracraniana e até paralisia de nervos crania-
nos. A terapia conservadora é recomendada por até 48 h  
e, se considerada persistente, recomenda-se realizar o 
tampão sanguíneo epidural, uma técnica não isenta de 
riscos e complicações, porém com alto índice de suces-
so. Nesse caso, por se tratar de um paciente pediátrico, 
a dose recomendada é de 3–8 ml ou 0,2–0,3 ml/kg. A 
CCPD é uma complicação muito estudada em adultos e 
com poucos relatos no público infantil. Sendo assim, é 
necessário conhecimento prévio dessa entidade visando 
descartar diagnósticos diferenciais e realizar o tratamen-
to necessário no menor intervalo de tempo possível.
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Introdução: A anestesia geral em crianças pode cur-
sar com complicações respiratórias no perioperatório 
(CRPO) potencialmente associadas a desfechos ad-
versos como aumento do tempo de internação e intu-
bação prolongada. Identificar fatores de risco associa-
dos à maior incidência de complicações pode auxiliar 
na redução da incidência das mesmas. O objetivo 
deste estudo é identificar preditores de complicações 
pulmonares no pós-operatório em pacientes pediátri-
cos submetidos a cirurgias não cardíacas no Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e Hospital Nossa 
Senhora da Conceição (HCC/GHC). Métodos: Estu-
do de coorte prospectivo no qual crianças < 16 anos 
submetidas a cirurgias não-cardíacas no HCPA foram 
acompanhadas desde a avaliação pré-anestésica até 
2 h após a cirurgia na unidade de recuperação pós-a-
nestésica (URPA) ou unidade de tratamento intensivo 
(UTI). Fatores relacionados às condições prévias de 
saúde, técnicas de anestesia e cirurgia foram avalia-
dos. O desfecho primário é um composto de com-
plicações respiratórias (dessaturação, estridor, bron-
coespasmo, laringoespasmo e aspiração brônquica). 
Análise de regressão logística foi realizada para identi-
ficar os preditores independentes associados ao des-
fecho. Resultados: Foram incluídos 1.616 pacientes, 
sendo a incidência de CRPO de 15,2%. Os seguintes 
preditores foram independentemente associados a 
CRPO: idade < 1 ano (OR 2,23–IC 1,57-3,16), doen-
ça pulmonar prévia (OR 2,02–IC 1,47-2,79), resfriado 
atual (OR 2,90–IC 1,69-5,00), resfriado nas últimas 6 
semanas (OR 1,36–IC 0,88-2,11), prematuridade (OR 
2,52–IC 1,83-3,48), cirurgia de vias aéreas (OR 1,50–
IC 1,05-2,15) e realização de intubação orotraqueal 
(OR 1,81–IC 1,29–2,53) ajustando-se para os demais 
fatores. Conclusão: Identificamos diferentes fatores 
associados ao paciente e ao procedimento que im-

plicam em CRPO. O conhecimento deles em nossa 
população proporcionará a construção de modelos de 
risco customizados que podem contribuir no processo 
decisório de realizar ou não uma cirurgia ou na im-
plementação de medidas preventivas para aumentar a 
segurança dos pacientes cirúrgicos pediátricos.
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Desafio no manejo da dor pós-operatória 
em cirurgia urológica de grande porte em 
criança portadora de mielomeningocele: 
relato de caso
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Introdução: Os benefícios do controle da dor no pós-
-operatório (PO) incluem: redução das complicações, 
morbidade, custos e alta hospitalar precoce. A anestesia 
regional é uma estratégia analgésica eficaz e duradoura 
que minimiza o uso de opioides e seus efeitos adversos. 
O controle da dor nos pacientes com mielomeningoce-
le (MMC) pode ser desafiador devido à contraindicação 
da anestesia neuroaxial e exacerbação da dismotilida-
de intestinal neurogênica devido ao uso do opioide. O 
bloqueio do quadrado lombar (BQL) é realizado no es-
paço de interfascial com bloqueio dos nervos toraco-
lombares, com provável dispersão do anestésico local 
(AL) para o espaço paravertebral (EPV) com o potencial 
alívio da dor visceral sem apresentar os riscos ineren-
tes ao bloqueio caudal. Relato de caso: AVAS, 15 anos, 
79 kg, 149 cm, ASA III, portador de intestino e bexiga 
neurogênica, submetido a enterocistoplastia primária. 
Procedimento realizado sob anestesia geral balancea-
da com analgesia multimodal. Manejo da dor feito com 
dipirona 2 g, paracoxibe 40 mg, tramadol 100 mg IV e 
BQL tipo 3 bilateral com ropivacaína 0,3% 20 ml/lado. 
Mantida dipirona 1 g IV de 4/4 h e tramadol 100 mg IV 
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SOS. Escala álgica no PO com 1, 6 e 12 h. Eva < 3,  
sendo realizado resgate com tramadol apenas 18 e 24 h 
após o BQL. Discussão: O BQL fornece analgesia, pois 
abrange os dermátomos entre T7-L1 com relatos mos-
trando dispersão cranial para T4-T5 e caudal para L2-
L3. O tipo 1 é uma abordagem anterolateral semelhante 
ao bloqueio do plano transverso do abdome (TAP), tipo 
2 posterior ao QL e o tipo 3 ou transmuscular na borda 
anterior do QL e posterior ao psoas maior, com maior 
dispersão para o EPV. Não há consenso na literatura 
sobre o tipo, concentração e volume do AL utilizado 
para realizar o BQL, podendo ser utilizado bupivacaína, 
ropivacaina e outros. BQL demonstrou ser superior ao 
TAP para analgesia em pacientes submetidos a cirur-
gias abdominais. BQL tipo 3 se mostrou mais efetivo em 
função da propagação do anestésico para o EPV.
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Desafios do manejo de vias aéreas em 
recém-nascido com dismorfia orofacial: 
relato de caso
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Introdução: A incidência de intubação difícil em crian-
ças internadas em unidade de terapia intensiva (UTI) é 
de 9%. Quanto mais jovem a criança, menor o tempo 
de apneia até dessaturação por menos reserva e maior 
consumo de oxigênio. A dificuldade aumenta em neo-
natos pela pequena anatomia da via aérea, língua e epi-
glote relativamente maiores. Apresentamos um caso de 
via aérea difícil em criança. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 28 dias de vida, peso de 3 kg. Forame 
oval patente e comunicação interventricular; retrogna-
tia, hipertelorismo ocular e baixa implantação auricular 
em investigação genética. Foi admitida inicialmente no 
hospital com diagnóstico de estenose subglótica. Após 

broncoscopia para dilatação evoluiu com episódios de 
apneia, dessaturação, bradicardia e estridor, que se 
agravaram para insuficiência respiratória. Foi submetida 
então a intubação orotraqueal na UTI, mas com relato de 
via aérea difícil. Em um segundo momento, foi encami-
nhada ao centro cirúrgico para realização de fibroscopia 
por otorrinolaringologista e cirurgião torácico. Admitida 
intubada em ventilação mecânica, sedada com dexme-
detomidina e morfina. Para a realização do procedimen-
to, foi necessário interromper a sedação e extubá-la para 
melhor visualização da região, com programação de 
reintubação ao final. À fibroscopia, identificada base da 
língua posteriorizada, com queda parcial, epiglote ede-
maciada, pregas vocais com sinéquia e estreitamento de 
60%, além de refluxo faringolaríngeo. Ao final do exame, 
foram administrados fentanil 3 mcg/kg e rocurônio 1 mg/
kg. À laringoscopia direta, a melhor visualização foi Cor-
mack 3a, além de secreção e uma sonda nasogástrica 
no trajeto. Mesmo com auxílio de fibroscopia em conjun-
to com laringoscopia, houve dificuldade para introdução 
do tubo orotraqueal. Entre as tentativas de visualização 
da glote, era possível ventilar com máscara facial (VMF). 
Após 10 tentativas com laringoscopia direta ou associa-
da a fibroscopia, a paciente foi intubada com tubo 3.0 
sem cuff, às cegas. Discussão: O manejo de via aérea pe-
diátrica oferece vários desafios para o anestesiologista. 
As recomendações em caso de intubação difícil mesmo 
em neonatos incluem mudança de dispositivo e estraté-
gia. Em pacientes com histórico de VAD prevista, video-
laringoscópio, dispositivos supraglóticos (DSG) e tubos 
de tamanho adequado devem estar disponíveis. Neste 
caso, a laringoscopia direta com lâmina reta não trouxe 
benefícios. O bougie e o fibroscópio tinham diâmetros 
maiores que o lúmen do tubo adequado, e a lâmina de 
videolaringoscópio disponível no serviço tinha tamanho 
incompatível com a abertura bucal da paciente. Uma al-
ternativa para resgate da ventilação é o DSG, no caso foi 
realizado VMF. A via aérea cirúrgica pode ser necessária,  
e por isso, em pacientes pediátricos com anormalidades 
craniofaciais e com VAD prevista é recomendado, em 
sala operatória, um cirurgião habilidoso em traqueosto-
mia pediátrica com material disponível para acessar a VA.
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Dexmedetomidina para manutenção de 
anestesia geral em prematuro cardiopata 
de extremo baixo peso submetido à gas-
trostomia cirúrgica: relato de caso
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meida, Marcelo Pena Moreira de Oliveira, Bruno Serra 
Guida, Victor Salmazo Rebello, Felipe de Castro Freitas 

Instituição: Hospital Pasteur
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Introdução: A dexmedetomidina é um agonista seletivo 
dos receptores adrenérgicos alfa-2. Seus perfis sedativo 
e analgésico aliados aos farmacológico e cardiopulmo-
nar consolidam-na como opção atraente para o manejo 
anestésico de neonatos com cardiopatia congênita (CC). 
Relato de caso: Prematuro, 6 dias de vida, idade gesta-
cional corrigida de 32 semanas e 5 dias, 980 g de peso. 
Diagnóstico de comunicação interventricular (CIV) mode-
rada. Admitido em sala operatória (SO) já monitorizado e 
intubado; tubo 3,0 mm sem cuff; ventilando por meio de 
pressão de suporte; frequência cardíaca (FC) 133 bpm; 
saturação periférica (SpO2) 95%; pressão arterial (PA) 
88x55 mmHg; temperatura axilar (Tax) 36,4°C e cateter 
central de inserção periférica prévio em membro superior 
direito. Adaptado ao aparelho de anestesia, ao sistema 
de capnografia main-stream e ao aquecimento corporal 
contínuo guiado por Tax. Indução com dexmedetomidina 
1 mcg infundido em 10 min; cetamina 1 mg; fentanil 2 
mcg e rocurônio 0,3 mg. Manutenção com dexmedetomi-
dina 0,25 mcg/kg/h e ventilação mecânica (VM) em modo 
controlado. Procedimento transcorreu sem intercorrên-
cias, aproximadamente 1h30. Ao término, paciente já as-
sumia novamente ventilação por pressão de suporte e foi 
reencaminhado à Unidade Neonatal acoplado em VM, FC 
125 bpm, SpO2 94%, PA 82x50 e Tax 36,1°C. Discussão: 
Estima-se que a incidência de CC varie entre 4–8 a cada 
1.000 nascimentos, constituindo-se em causa importan-
te de intercorrências perioperatórias. Nesse contexto, a 
dexmedetomidina constitui-se em opção vantajosa para 
neonatos gravemente enfermos e diagnosticados com 
CC, uma vez que pode reduzir o consumo de opioides 
e benzodiazepínicos. Além disso, suas propriedades an-
tiarrítmicas e efeitos mínimos na função respiratória fa-
cilitam uma rápida recuperação pós-operatória. Quanto 
ao perfil farmacocinético da droga, há dados na literatura 
que reforçam sua segurança nessa população, e apesar 
do clearance da droga estar diminuído, infusões em até 
0,3 mcg/kg/h mostraram-se seguras nessa população. 
Ademais, em estudo multicêntrico, a dexmedetomidina 

no preparo perioperatório de neonatos com CC mostrou 
melhores resultados comparada ao grupo em que não foi 
utilizada, tais como menor tempo de VM e de internação 
hospitalar, menos danos neurológicos e arritmias, além 
de menor mortalidade. Conclusão: A utilização periope-
ratória de dexmedetomidina em prematuros cardiopatas, 
apesar de ainda pouco difundida, deve ser estimulada. 
Dados na literatura quanto à segurança e aos desfechos 
favoráveis vão ao encontro do nosso relato de caso, em 
que se observam parâmetros de saída de SO com míni-
mas variações se comparados aos de entrada.
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ESP block associado à dexmedetomidina 
para sedação opioide-sparing em crian-
ça com pneumonia grave e asma em ati-
vidade submetida à drenagem torácica: 
relato de caso

Ricardo Andrade Arantes*, Theodoro Gabriel Canal Al-
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Fonte de financiamento: Privado

Introdução: A redução no consumo intraoperatório 
de opioides é possível por meio da associação entre 
anestesia regional e dexmedetomidina. Dada a peque-
na influência dessa droga sobre a função respiratória, 
essa combinação permite desfechos clínicos mais fa-
voráveis. Relato de caso: Criança de 3 anos, 18 kg, as-
mático e com diagnóstico de pneumonia lobar direita 
complicada com empiema. Admitido em sala operató-
ria (SO) com oxigênio (O2) a 3 L/min sob cateter nasal 
(CN), frequência cardíaca (FC) 120 bpm, frequência res-
piratória (FR) 30 ipm, saturação periférica (SpO2) 94% 
e sibilos à ausculta. Procedidas 2 doses de salbutamol 
spray e venóclise em membro superior direito. Admi-
nistrados 20 mcg de dexmedetomidina em 10 min, se-
guida de infusão contínua a 0,5 mcg/kg/h, midazolam 
2 mg e fentanil 15 mcg. Realizado bloqueio do plano 
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eretor da espinha (ESP block) à direita em nível de T5-
T6, guiado por ultrassonografia, agulha Stimuplex A50 
e injeção de ropivacaína 0,375% 10 ml. Paciente man-
tido em CN durante todo o procedimento, sem inter-
corrências, durante 40 min. Reencaminhado à Unidade 
Pediátrica com FC 105 bpm, FR 22 ipm, SpO2 95% e 
O2 em CN a 2 L/min. Discussão: O ESP block é uma 
técnica recente que vem ganhando espaço em anes-
tesia pediátrica devido à realização relativamente fácil, 
permitindo uma redução nos escores de dor pós-ope-
ratória e um menor consumo perioperatório de opioi-
des. Esses resultados também são alcançados ao se 
utilizar a dexmedetomidina. Tal fármaco é um agonista 
seletivo dos receptores adrenérgicos alfa-2, com um 
perfil farmacológico favorável à função pulmonar. Nes-
te relato, apresentamos uma criança com asma em ati-
vidade, pneumonia complicada e dependência de O2 
submetida à procedimento de urgência. Nosso manejo 
anestésico permitiu a utilização de uma pequena dose 
de opioide, com consequente redução de seus efeitos 
colaterais sobre o sistema respiratório. Em conjunto, 
essas medidas possibilitaram a manutenção da ven-
tilação espontânea sem acesso avançado à via aérea. 
Associado ao sucesso da técnica cirúrgica, houve im-
pacto positivo sobre a função pulmonar, o que pôde 
ser percebido já ao término do procedimento. Conclu-
são: A combinação entre anestesia regional e dexme-
detomidina é benéfica e deve ser estimulada. O desfe-
cho do nosso caso clínico vai ao encontro da literatura, 
que relaciona tal associação a mais rápida recupera-
ção pós-operatória, a menor tempo de permanência 
hospitalar e a menor mortalidade.
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Introdução: O feocromocitoma é um tumor neuroendócrino 
raro originado de células cromafins que tem como caracte-
rística principal a manifestação de pressão arterial elevada, 
associada à tríade cefaleia, taquicardia e diaforese, além de 
ser secretor de catecolaminas em excesso, sendo em sua 
maioria situados na medula suprarrenal. Tem forte relação 
genética ocorrendo em todas as faixas etárias e em ambos 
os sexos, tendo aumento da incidência na terceira ou quarta 
décadas de vida. Relato de caso: O caso relatado apresen-
ta uma criança do sexo masculino, com 9 anos e 5 meses 
de idade em acompanhamento ambulatorial por apresentar 
queixa de cefaleia associada a sudorese noturna há cerca 
de 6 meses e descontrole pressórico. Após diagnóstico de 
tumor de adrenal direita, sendo submetido a adrenalectomia 
direita na primeira ocasião, sob raquianestesia e anestesia 
geral balanceada com uso de noradrenalina e esmolol para 
controle hemodinâmico intraoperatório, e cerca de 1 mês 
depois, por não obter controle pressórico adequado mesmo 
com a retirada do feocromocitoma, e com diagnóstico de nó-
dulo em adrenal esquerda, foi submetido a adrenalectomia 
deste lado sob anestesia geral balanceada suplementada 
com peridural analgésica. O suporte anestésico adequado 
com analgesia através de bloqueios e manutenção com me-
dicações como relaxantes musculares, opioides e cuidados 
intraoperatórios proporcionaram o sucesso das interven-
ções do ponto de vista anestésico. Após a realização dos 
procedimentos, o paciente evoluiu com melhora do quadro 
e prosseguiu utilizando as medicações e fazendo controle 
ambulatorial. Observa-se que a estratégia de tratamento de 
feocromocitoma com intervenção cirúrgica é eficaz, trazendo 
benefícios e cura ao paciente. Discussão: É importante uma 
intervenção precoce e eficaz para o sucesso no tratamento 
de pacientes com feocromocitoma, atenção aos sinais clíni-
cos é a base para identificação da doença, seguidos de exa-
mes como dosagem de catecolaminas e ácido vanilmandé-
lico, que corroboram para definição do quadro. Abordagem 
terapêutica com medicamentos específicos para controle de 
pressão arterial é fundamental, sendo o preparo para poste-
rior cirurgia, que é de fato o tratamento necessário para reso-
lução do quadro do paciente. 
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Introdução: A hepatite aguda (HA) por anestésicos ina-
latórios (AI) mais modernos é rara. Após cirurgias, a HA 
pode ter várias causas, e a conclusão de toxicidade por 
AI dá-se geralmente por exclusão. Apresentamos o caso 
de uma criança com quadro de HA após adenoamigda-
lectomia com sevoflurano. Relato de caso: Paciente de 
2 anos e 11 meses, masculino, 15 kg, com diagnóstico 
de hipotonia congênita, atraso no desenvolvimento psi-
comotor e macrocefalia, foi programado para cirurgia de 
adenoamigdalectomia. Antecedente de anestesia para 
ressonância nuclear magnética sem intercorrências. Exa-
mes complementares normais; liberado pelo cardiologista 
e neurologista. Medicação pré-anestésica com midazolam 
(15 mg) via oral. A indução anestésica com sevoflurano, 
fentanil (2 mcg.kg-1), propofol (2 mg.kg-1) e brometo de 
rocurônio (0,5 mg.kg-1). A manutenção com sevoflurano 
na concentração inspirada de 2–3%, em mistura de oxigê-
nio e ar (1:1). Outras medicações: cefazolina (25 mg.kg-1) 
e dexametasona (0,25 mg.kg-1). A hidratação com soro 
fisiológico 0,9% adicionado de glicose 2%. Analgesia com 
dipirona (30 mg.kg-1) e tramadol (2 mg.kg-1). A cirurgia 
durou 70 min, sem intercorrências. A criança foi extubada 
após descurarização e transferida para a sala de recupe-
ração pós-anestésica, onde houve complementação da 
analgesia com nalbufina (0,2 mg.kg-1). Teve alta hospita-
lar no primeiro dia de pós-operatório (PO). No segundo, 
iniciou com febre (38,8°C) responsiva à dipirona. Com a  
piora do quadro e queixas urinárias, foi avaliado em pronto- 
-socorro e diagnosticado infecção urinária, medicado com 
amoxacilina clavulanato. Sem melhora e com exantema 
maculopapular em todo o corpo, hipotonia, paralisia ocu-
lar e espasmos faciais, a criança foi internada no oitavo dia 
de PO. Apresentava hepatoesplenomegalia com enzimas 
hepáticas alteradas: transaminase glutâmica oxalacética 
4565 U.L-1 (valor de referência – VR 20–30 U.L-1); tran-
saminase glutâmica pirúvica 1594 U.L-1 (VR 05–45 U.L-
1), gama glutamiltransferase 676 U.L-1 (VR 06–30 U.L-1), 
proteína C reativa 83 mg.L-1 (VR inferior a 5 mg.L-1); do-
sagem de bilirrubinas, eletrólitos e coagulograma normais; 
hemograma sem anemia e com discreta leucocitose. Evo-

luiu com quadros convulsivos e rebaixamento do nível de 
consciência. Com o diagnóstico de encefalopatia hepática 
e insuficiência hepática aguda, foi admitido na unidade de 
terapia intensiva, onde permaneceu por 2 semanas com 
tratamento sintomático. Recebeu alta com regressão da 
hepatopatia. As pesquisas para hepatites infecciosas fo-
ram negativas. Avaliações genéticas e de erros inatos do 
metabolismo foram negativas. Discussão: No caso apre-
sentado, foram excluídas causas infecciosas de HA e rela-
cionadas a distúrbios metabólicos. Toxicidade por drogas 
como o sevoflurano e antibiótico deve ser considerada.
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ça com progeria submetida a cirurgia orto-
pédica: relato de caso
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Introdução: Progeria é uma desordem genética rara ca-
racterizada pela aceleração do processo de envelheci-
mento, com repercussão em diversos órgãos e sistemas. 
O manejo anestésico requer cuidados especiais devido à 
propensão a alterações anatômicas de via aérea, even-
tos cardiovasculares, lesões relacionadas ao posiciona-
mento, hipotermia e hipoglicemia. Relata-se intubação 
guiada por fibroscopia sob sedação com cetamina e 
dexmedetomidina em criança com progeria. Relato de 
caso: Criança do sexo feminino, 12 anos, 10 kg, admi-
tida para tratamento cirúrgico de displasia e luxação 
do quadril esquerdo. Possui diagnóstico de progeria e 
histórico de cirurgia em quadril contralateral há 2 anos, 
em que se registrou intubação difícil sob laringoscopia 
direta (Comarck-Lehane IIIa), realizada após 2 tentativas 
com auxílio de bougie. Ao exame, há limitação de aber-
tura bucal (2 cm), macrocefalia e micro e retrognatia. Em 
sala cirúrgica: consciente, pouco cooperativa, portando 
AVP 22G em MSE pérvio, monitorização inicial com PNI 
(99x58 mmHg), cardioscopia (FC de 88 bpm) e oximetria 
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(98% em AA). Realizada sedação com cetamina (1 mg/
kg) e dexmedetomidina (1 mcg/kg) EV, obtendo-se an-
siólise e cooperação da paciente, com manutenção da 
ventilação espontânea, seguida de anestesia tópica com 
lidocaína spray 10% (1 puff) em orofaringe e introdução, 
pela boca, do aparelho de broncofibroscopia pediátrico 
pela equipe da Cirurgia Torácica do serviço, complemen-
tando-se a anestesia tópica com 5 ml de lidocaína 1% 
sem vasoconstritor (spray as you go) antes da inserção 
do TOT número 5 com cuff, com sucesso. Após confir-
mação do posicionamento do tubo, realizada indução 
anestésica com propofol 2 mg/kg e fentanil 2 mcg/kg e 
iniciada ventilação mecânica em modo VCV (VC 8 ml/kg, 
FR 25, PEEP 5, FiO2 0,4), assegurando posicionamento 
cuidadoso com proteção de feixes vasculares e nervo-
sos, proteção ocular com pomada estéril, manta térmica, 
termômetro esofágico e controle de glicemia capilar (ini-
cial 100 e final 92 mg/dL). Uma dose de 10 mg/kg EV de 
ácido tranexâmico foi feita ao início da cirurgia. Manuten-
ção da anestesia feita com sevoflurano (1,1 CAM) e mais 
1,5 mcg/kg de fentanil no decorrer do ato cirúrgico. Rea-
lizado bloqueio do nervo femoral sob visão direta pelo 
cirurgião, com 6 ml de ropivacaína 0,5%. Permaneceu 
estável clinicamente durante as 4 h de procedimento, 
sendo extubada acordada, com bom padrão respiratório, 
e transferida ao CTI, sem queixas álgicas ou intercorrên-
cias. Discussão: A progeria é uma síndrome rara e requer 
um planejamento pré-anestésico cuidadoso para mitigar 
os desafios perioperatórios atrelados às suas alterações 
anatômicas e fisiológicas, principalmente no acesso à via 
aérea. O uso do ketodex se mostrou uma ferramenta efi-
caz, especialmente tratando-se da população pediátrica, 
ao proporcionar cooperação satisfatória, sem depressão 
respiratória, contribuindo para o êxito da intubação por 
fibroscopia.
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Introdução: A oximetria de pulso é parte da monitoriza-
ção básica obrigatória, com objetivo de aferir a saturação 
de oxigênio da hemoglobina no sangue arterial e a fre-
quência cardíaca. O sítio preferencial para a obtenção da 
leitura é nos dedos das mãos, tendo como locais alterna-
tivos dedos dos pés e lóbulos das orelhas. Descrevemos 
neste relato a obtenção da leitura de oximetria em sítio 
atípico face ao desafio de obtenção de local adequado 
em paciente com focomelia. Relato de caso: Paciente de 
10 anos com focomelia (ausência total de MMII e parcial 
de MSD), submetido a regularização de coto de MSD e 
correção de sindactilia na mão esquerda. Foi realizada 
anestesia geral balanceada com associação de bloqueio 
de plexo braquial bilateral via infraclavicular guiado por 
ultrassom (levobupivacaina 0,25% com vasoconstritor). 
Monitorização multiparamétrica com cardioscopia, oxi-
metria, PA não invasiva, capnografia, termômetro. Foi 
tentada leitura de oximetria em lóbulo da orelha, porém 
sem sucesso, sendo colocado sensor infantil em coto de 
membro superior direito com leitura de oximetria e pletis-
mografia satisfatórios. Ao término da correção de sindac-
tilia e após curativo oclusivo da mão, a equipe cirúrgica 
iniciou abordagem do membro superior direito para regu-
larização do coto, o que impossibilitou a permanência do 
sensor de oximetria. Novamente, foi tentada colocação 
do sensor em lóbulo da orelha sem sucesso, sendo ex-
perimentada então a leitura em lábio inferior com sensor 
infantil, onde foi possível a obtenção satisfatória da oxi-
metria e pletismografia. Discussão: Mensurar a saturação 
de oxigênio da hemoglobina no sangue arterial é parte 
importante e obrigatória da monitorização intraoperatória 
dos pacientes. Em relação à obtenção de sítios alternati-
vos, O’Leary concluiu que a SpO2 bucal foi maior e mais 
próxima da SaO2 que a digital, no entanto Meza concluiu 
que a oximetria bucal subestimou a oximetria em 45 dos 
98 participantes do estudo (adultos clinicamente graves 
em ventilação mecânica). No caso apresentado, a leitura 
foi realizada por um curto período de tempo e a obten-
ção dos dados foi satisfatória e condizente com a leitura 
inicialmente obtida em membro superior. Conclusão: A 
colocação do sensor pode representar um desafio espe-
cialmente em casos em que não é possível a monitoriza-
ção da oximetria em membros, e a literatura é bastante 
escassa e controversa em relação a validação de sítios 
alternativos para obtenção desta leitura.
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Introdução: A síndrome de Marfan (SM) é uma doença 
multisistêmica que acomete o tecido conectivo, envol-
vendo principalmente os sistemas ocular, musculoes-
quelético e cardiovascular. O sistema cardiovascular é a 
principal fonte de morbimortalidade, sendo a dilatação 
aórtica (com risco de ruptura e dissecção) e o prolapso 
da valva mitral as principais manifestações. Um manejo 
anestésico que proporcione estabilidade hemodinâmica 
é vital para esses pacientes. Relato de caso: Paciente de 
9 anos de idade, 34 kg, portador de SM, em programa-
ção cirúrgica para facoaspiração sem implante de len-
te intraocular por catarata congênita no olho direito. Na 
avaliação pré-anestésica, sem queixas ou sintomas car-
diovasculares. Via aérea com dentes incisivos protrusos, 
boa abertura bucal. Ecocardiograma evidenciava prolap-
so de valva mitral com refluxo moderado a importante 
(área do orifício regurgitante 0,7 cm²), dilatação impor-
tante da raiz da aorta (40,7 mm) e aorta ascendente (30 
mm), forame oval patente e função biventricular normal 
(fração de ejeção do ventrículo esquerdo: 62%). Optou-
-se por realização de sedação profunda e bloqueio peri-
conal (BPC), sob ventilação espontânea, após monitori-
zação padrão. Administrados escetamina 15 mg (0,5 mg/
kg) e dexmedetomidina 15 mcg (0,5 mcg/kg) intraveno-
sas em bolus lento (aproximadamente 10 min) seguido 
de BPC com solução de bupivacaína 0,375%, lidocaína 
1% sem vasoconstrictor e hialuronidase 30 UI/ml, em-
pregando agulha 13x0,45 mm. Após bloqueio, paciente 

permanece em ventilação espontânea e imóvel, sem ne-
cessidade de suporte adicional de oxigênio (SO2: 100–
98%), mantendo parâmetros hemodinâmicos próximos 
aos basais, sendo iniciada infusão endovenosa contínua 
de dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/min). O procedimento 
ocorreu sem intercorrências e o paciente foi encaminha-
do à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), tendo 
recebido alta para casa no mesmo dia, sem necessida-
de de monitorização pós-operatória em UTI. Discussão: 
Pacientes portadores de SM têm alta morbimortalidade 
perioperatória. A anestesia geral sob ventilação mecâni-
ca e tubo endotraqueal ou dispositivo supraglótico, ape-
sar de comumente realizada para cirurgia oftalmológica 
em crianças, demanda preocupações, tais como: risco 
de hipertensão e taquicardia na laringoscopia com au-
mento do risco de dissecção aórtica; descompensação 
cardiovascular; risco de arritmias; risco de via aérea di-
fícil por anomalias craniofaciais; risco de pneumotórax 
espontâneo e dificuldade de ventilação mecânica. Como 
alternativa, técnicas de anestesia regional associadas à 
sedoanalgesia vêm sendo cada vez mais descritas tam-
bém em pacientes pediátricos, havendo poucos relatos 
na SM. O BPC ameniza repercussões hemodinâmicas da 
manipulação ocular, dentre elas o reflexo oculocardíaco, 
e a estratégia farmacológica baseada em dexmedetomi-
dina e escetamina possibilitou a preservação da respira-
ção espontânea, com conforto e imobilidade, evitando 
possíveis complicações da manipulação da via aérea.

Referências
Tinkle BT, Saal HM; Committee on genetics. Health su-
pervision for children with Marfan syndrome. Pediatrics. 
2013 Oct;132(4):e1059-72.
Araújo MR, Marques C, Freitas S et al. Síndrome de Mar-
fan: novos critérios diagnósticos, mesma abordagem 
anestésica? Relato de caso e revisão. Rev Bras Aneste-
siol, 2016; 66:408-13.

Manejo anestésico de exérese de tumor 
em recém-nascido com volumoso tera-
toma orbitário diagnosticado intraútero: 
relato de caso

Pedro Costa Pereira*, Anna Paula Silva Luz, Igor Duque 
Gonçalves da Silva, Claudia Regina Machado, Alana Ri-
pardo Rodrigues 

Instituição: Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) 
– UERJ
Fonte de financiamento: Recursos próprios



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

120

Introdução: Teratomas são massas císticas congênitas 
que contêm estruturas derivadas dos 3 tecidos embrio-
nários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Ocorrem 
mais comumente nas gônadas. Sua ocorrência na ór-
bita é extremamente rara, com apenas 70 casos rela-
tados até 2016, representando menos de 1% dos tu-
mores orbitários na infância. Normalmente, teratomas 
orbitários são diagnosticados no período neonatal. 
Relatos do diagnóstico dessa patologia no período an-
tenatal são raros. Relato de caso: Recém-nato, sexo 
feminino, 3 dias, 3000 g, nascido a termo na 39a sema-
na de gestação por parto cesáreo indicado por conta 
de volumosa tumoração na órbita direita diagnosticada 
na 24a semana de gestação por meio de ultrassono-
grafia obstétrica. Mãe de 24 anos, primeira gestação, 
sem abortos, sem comorbidades e pré-natal sem inter-
corrências. Ao exame, o recém-nascido apresentava 
tumoração de aproximadamente 7 cm de diâmetro em 
órbita direita, comprimindo narina, desviando a comis-
sura labial e distorcendo a face. A ressonância nuclear 
magnética evidenciava tumor amentando o volume 
da órbita sem invasão de estruturas intracranianas 
ou sinais de compressão importante das vias aéreas. 
Restante do exame físico e exames laboratoriais sem 
alterações. Paciente internada na unidade de terapia 
intensiva pediátrica do Hospital Universitário Pedro Er-
nesto afim de ser submetida à exérese da tumoração e 
receber os cuidados pós-operatórios adequados. De-
vido à possibilidade de ventilação sob máscara facial 
difícil ou impossível, foram disponibilizados diversos 
tamanhos e formatos de máscara facial e optou-se por 
levar o paciente a plano anestésico e realizar a intuba-
ção sem que o mesmo perdesse o drive respiratório. 
Desse modo, o plano anestésico foi obtido com sevo-
flurano a 6% sob máscara facial. Após foi puncionado 
acesso venoso periférico em membro inferior esquer-
do com Jelco 24G, administrado 5 mg de cetamina e 
procedida intubação orotraqueal com sucesso na pri-
meira tentativa. Após confirmação do posicionamento 
do tubo, foi administrado 5 mg de rocurônio e 15 mcg 
de fentanil. A manutenção anestésica foi obtida com 
sevoflurano a 3%. O procedimento transcorreu sem in-
tercorrências tanto anestésicas quanto cirúrgicas e o 
paciente foi extubado ainda na sala cirúrgica e encami-
nhado à UTI em ar ambiente, ativo e reativo. Discussão: 
Os teratomas, apesar de tumores benignos, por vezes 
apresentam-se como massas volumosas, distorcendo 
estruturas importantes. Neste caso em especial, além 
da raridade implícita ao teratoma orbitário, esse tumor 
apresenta um desafio ao anestesiologista, uma vez que 
modifica a anatomia da face, tornando incerta a possi-
bilidade de ventilação sob máscara. Sendo assim, fica 

clara a necessidade de identificar possíveis preditores 
de ventilação sob máscara difícil ou impossível e ter 
o domínio das formas de agir quando nos deparamos 
com os mesmos, mantendo a segurança do paciente. 
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Introdução: A síndrome EEC é uma rara anomalia ge-
nética congênita, de herança autossômica dominante, 
caracterizada por ectrodactilia, displasia ectodérmica 
e fenda labiopalatina. Relato de caso: Paciente DOCD, 
masculino, 1 ano e 7 meses, 10 kg, portador da síndrome 
de EEC e APLV, submetido a correção de palatoplastia, 
anomalia congênita de pododáctilos e implante de tubo 
de ventilação auricular, sob anestesia geral. Monitorizado 
com cardioscópio, pressão arterial não invasiva, oxíme-
tro de pulso, BIS e capnógrafo. Realizada pré-medica-
ção com 20 mcg dexmedetomidina IN, 40 min antes da 
entrada em sala operatória. Indução inalatória com se-
voflurano a 8%, sucedida de venóclise de MSE (teflon 
número 24) para infusão de fentanil 20 mcg, rocurônio 
10 mg, cetamina 3 mg e propofol em BIC alvo contro-
lado. Iniciada, em sequência, a ventilação sob máscara 
facial por 3 min e, em seguida, a intubação orotraqueal 
com tubo número 4,5 mm aramado com cuff, sob auxílio 
do videolaringoscópio. Realizado bloqueio caudal com 
ropivacaína 0,25% 5 ml e bloqueio dos seios maxilares 
com ropivacaína 0,3% 2,5 ml à direita e à esquerda. A 
manutenção anestésica foi realizada com propofol e re-
mifentanil em BIC. Administrou-se cefazolina 500 mg, di-
pirona 500 g, cetoprofeno 10 mg, dexametasona 4 mg 
e ondansetrona 2 mg. Foi infundido 400 ml de soro fi-
siológico. O procedimento teve duração de 4h50, sem 
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intercorrências. A reversão do bloqueio muscular foi 
realizada com sugamadex 20 mg. O paciente despertou 
sem dificuldades e não apresentou dor, náuseas ou vô-
mitos no pós-operatório. Discussão: A síndrome de EEC 
destaca-se pela baixíssima prevalência e pouquíssimos 
relatos descritos na literatura. O manejo anestésico da 
anestesia geral balanceada com o bloqueio caudal e o 
bloqueio dos seios maxilares é capaz de poupar o uso de 
opioides e seus efeitos adversos; reduz a necessidade 
de analgesia pós-operatória, complicações respiratórias 
e a resposta metabólica ao trauma, de modo a acelerar o 
processo de recuperação e alta. Dessa forma, é de gran-
de importância ampliar o conhecimento médico acerca 
do manejo anestésico dos pacientes pediátricos com 
síndromes genéticas raras, em associação com a anes-
tesia multimodal.
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Introdução: Ganglioneuromas (GN) se originam da crista 
neural do sistema nervoso simpático ao longo da colu-
na vertebral e das glândulas adrenais. Existem formas 
hormonalmente ativas secretoras de catecolaminas, 
polipeptídios intestinais vasoativos ou hormônios an-
drogênicos. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
3 anos e 5 meses, com 14 kg, apresentou sintomas de 
tosse e dispneia por 5 meses. Exames de imagem mos-
traram tumoração sólida de 10,6x9,5 cm em hemitórax 
esquerdo, no mediastino posterior, com insinuação no 

neuroforame esquerdo T7-T12. Ecocardiograma: VE com 
dimensões normais, rechaçado por massa mediastinal; 
função sistólica de VE com disfunção moderada (FEVE: 
41%). Dosagem de metanefrinas e normetanefrinas uri-
nárias normal. Planejamento cirúrgico de toracostomia 
esquerda e ressecção de tumor de mediastino posterior 
com drenagem pleural e reconstrução diafragmática. Re-
cebeu midazolam xarope oral, monitorização padrão e 
do índice bispectral. Foi induzida com sevoflurano 6% 
sob máscara facial, fentanil e propofol. IOT com TOT 
4,0 com cuff e isolamento pulmonar esquerdo com blo-
queador brônquico tipo Fogarty por via broncoscópica. 
Realizado ESP block bilateral com ropivacaína 0,4% e 
dexametasona 0,1 mg/kg. Monitorização acrescida de 
cateter venoso central, sonda urinária e canulação da ar-
téria radial. A anestesia transcorreu sem intercorrências, 
no entanto, imediatamente após o início da ressecção e 
manipulação do tumor e tecidos adjacentes, oscilações 
pressóricas intensas ocorreram, necessitando do uso de 
nitroprussiato de sódio de 0,1 até 5 mcg/kg/min. Perda 
sanguínea de 280 ml, infusão de Plasma Lyte e de uma 
unidade de concentrado de hemácias. A hemodinâmica 
manteve-se estável após a excisão tumoral. Massa en-
capsulada medindo 11x14x7 cm foi removida com su-
cesso. Transportada para UTI em ventilação mecânica, 
sem drogas vasoativas. O exame histopatológico do tu-
mor confirmou GN. Após 24 h, realizado novo ESP block 
e extubação sem intercorrências. Discussão: O caso rela-
tado demonstra o manejo de um tumor raro que, apesar 
dos níveis normais de catecolaminas no pré-operatório, 
apresentou crises hipertensivas exuberantes durante seu 
manuseio. Devido à invasão no neuroforame torácico, 
não se realizou anestesia de neuroeixo, por receio de 
complicações pela distorção anatômica e invasão tumo-
ral. Conclusão: Portadores desse tumor, independente-
mente dos exames laboratoriais e mesmo com sintomas 
silenciosos, podem desenvolver complicações intraope-
ratórias de um tumor catecolaminérgico. Não há literatu-
ra definida sobre o manejo anestésico de pacientes com 
GN. Protocolos institucionais recomendam a dosagem 
de metanefrinas urinárias, mas não recomendam alfa e 
beta bloqueio pré-operatório para todos os GN, visto 
que menos de 10% apresentam a forma combinada com 
feocromocitoma e em sua grande maioria evoluem com 
compressão de estruturas adjacentes, como o ventrículo 
esquerdo no caso relatado, podendo levar a baixo débito 
cardíaco.
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Introdução: A síndrome de Okur-Chung é uma síndrome 
genética do neurodesenvolvimento provocada por mu-
tação heterozigótica no gene CSNK2A1. Possui amplo 
espectro clínico que inclui atraso do desenvolvimen-
to neuropsicomotor; anormalidades comportamentais, 
malformações cerebrais, craniofaciais e esqueléticas; 
microcefalia e alterações gastrointestinais. Até o mo-
mento, não existem na literatura relatos de pacientes 
com tal patologia submetidos a cirurgia demonstrando 
peculiaridades no cuidado anestésico. Este trabalho 
tem como objetivo descrever o manejo anestésico em 
pacientes com a síndrome e os eventuais desafios que 
ela pode impor ao anestesiologista. Relato de caso: ROP, 
7 anos, sexo feminino, portadora de microcefalia, anor-
malidades craniofaciais, epilepsia, escoliose, disfagia e 
doença do refluxo gastroesofágico; alterações suges-
tivas de síndrome de Okur-Chung. Paciente submetida 
previamente a gastrostomia e piloroplastia devido ao 
quadro gastrointestinal descrito. Internada em unidade 
de terapia intensiva (UTI) por infecção perigastrostomia. 
Submetida a confecção de nova gastrostomia e acesso 
venoso central sob anestesia geral balanceada. Evoluiu 
com ventilação intraoperatória difícil e hipoxemia persis-
tente apesar da otimização dos parâmetros ventilatórios. 
Optado por encaminhar paciente para pós-operatório 
em UTI sedada, intubada, hemodinamicamente estável 
sem drogas vasoativas, em ventilação assistida com O2 
em alto fluxo, mantendo hipoxemia leve. Discussão: Por 
ser patologia rara de descrição recente, são escassos na 
literatura relatos descrevendo o manejo anestésico dos 
pacientes com síndrome de Okur-Chung e as potenciais 
particularidades advindas de seu espectro clínico. De-
formidades craniofaciais podem representar um desafio 
para o controle das vias aéreas pela distorção das suas 
vias de acesso pela boca ou nariz, dificultando ventila-
ção sob máscara, intubação traqueal ou uso de dispo-
sitivos supraglóticos, exigindo abordagem alternativa à 
via aérea difícil. Distúrbios digestivos, como disfagia e 

refluxo gastroesofágico, caso não tratados previamente, 
incorrem em maior risco de broncoaspiração, ensejando 
maior cuidado no manejo da via aérea, sobretudo na in-
tubação em sequência rápida. Anomalias esqueléticas, 
como escoliose, podem dificultar a realização de blo-
queios de neuroeixo devido à distorção anatômica, com 
pior acesso aos espaços peridural e subaracnóideo. Por 
fim, as alterações estruturais do sistema nervoso central 
podem cursar com convulsões, exigindo terapia anticon-
vulsivante no perioperatório para melhores desfechos 
neurológicos.
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Introdução: O feocromocitoma (FEO) é um tumor neu-
roendócrino que se origina das células cromafins, geral-
mente de apresentação única, unilateral, encapsulado, 
localizando-se em 90% dos casos na medula adrenal, 
mais comumente à direita. É uma doença pouco relatada 
na infância: apenas 10% ocorrem na primeira década de 
vida. Em crianças, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
sustentada é a apresentação mais frequente, podendo 
ser acompanhada de cefaleia, palpitações, náuseas, vô-
mitos e perda de peso. Relato de caso: Adolescente de 
14 anos, 35 kg, sexo masculino, admitido com cefaleia, 
palpitações e HAS, diagnosticado subsequentemente 
com FEO em glândula adrenal esquerda, realizou blo-
queio alfa-adrenérgico (doxazosina) e beta-adrenérgico 
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(bisoprolol) para submeter-se a adrenalectomia video-
laparoscópica. A abordagem anestésica consistiu em 
anestesia geral balanceada com intubação orotraqueal 
(IOT) e ventilação controlada, monitorização arterial in-
vasiva e acesso venoso central, além de monitorização 
padrão. Realizada pré-oxigenação com O2 através de 
máscara facial, antibioticoprofilaxia com cefazolina 2 g 
endovenosa (EV); dexametasona 4 mg e ondansetrona 
4 mg EV para profilaxia de náuseas e vômitos. Indu-
ção anestésica EV com midazolam 5 mg, fentanil 150 
mcg, lidocaína 40 mg, propofol 80 mg, rocurônio 30 mg, 
MgSO4 1 g e remifentanil em bomba de infusão contí-
nua (BIC). Realizada IOT sob laringoscopia direta com 
uso de tubo orotraqueal 6,5 com cuff. Manutenção com 
sevoflurano (2%) e remifentanil em BIC. Antes da indu-
ção, paciente com pressão arterial média (PAM) de 140 
mmHg e, após, mantendo-se em torno de 110 mmHg. 
Iniciado nitroprussiato de sódio em BIC, com manuten-
ção da PAM em torno de 80–90 mmHg. Após retirada 
da tumoração, níveis pressóricos reduziram-se, sendo 
cessado uso do nitroprussiato, não sendo necessário 
iniciar vasopressor. Analgesia realizada com 1 g de dipi-
rona e 3 mg de morfina EV. O procedimento durou 120 
min, sendo o paciente encaminhado para unidade de 
terapia intensiva. Discussão: A ressecção de tumor se-
cretor de catecolaminas é um caso desafiador e raro na 
prática anestésica. O principal desafio e objetivo é man-
ter estabilidade hemodinâmica, que está atrelada a um 
adequado manejo perioperatório, através do bloqueio 
alfa e beta adrenérgico. FEO em crianças, em contraste 
com adultos, normalmente é benigno, bilateral e múlti-
plo, com apenas 5–10% sendo maligno ou metastático. 
No presente caso, paciente apresentava tumoração be-
nigna, unilateral e única. Drogas que liberam histamina 
devem ser evitadas pela possibilidade de potencializar 
os desequilíbrios hemodinâmicos. Succinilcolina tam-
bém deve ser preterida, pois pode desencadear secre-
ção catecolaminérgica secundária à miofasciculação. 
Adequado manejo perioperatório e diagnóstico precoce 
são essenciais para prevenir complicações decorrentes 
do excesso de catecolaminas circulantes, destacando-
-se o acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas e o 
infarto agudo do miocárdio.
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Introdução: A sequência de Pierre Robin (SPR) é uma 
tríade composta por micrognatia, deslocamento póste-
ro-inferior da base da língua (glossoptose) e obstrução 
das vias aéreas (VAs). Ventilação e intubação são um 
desafio devido à dismorfologia craniofacial que esses 
pacientes apresentam. Isso torna o manejo anestésico 
desafiador principalmente em cirurgias de urgência. Re-
lato de caso: Paciente do sexo feminino, 12 anos, 26,5 
kg, portadora da sequência de Pierre Robin, com his-
tórico de traqueostomia em cirurgia prévia por falha de 
intubação 7 anos antes, já decanulada. Admitida apre-
sentando dor abdominal, com indicação para tratamen-
to cirúrgico de hérnia umbilical encarcerada. Em jejum 
de 6 h de alimentos sólidos e líquidos, foi realizado USG 
gástrico point-of-care, que não apresentou resíduo 
alimentar. Optado por técnica anestésica de sedação 
e bloqueio periférico da bainha do reto abdominal. No 
intraoperatório, realizado monitorização (PANI, ECG e 
SpO2), CNO2 2 L/min, sedada com dexmedetomidina 
(0,4 mcg/kg) e cetamina (0,4 mg/kg) EV tituladas. Reali-
zado bloqueio da bainha do reto abdominal guiado por 
USG, administrado bupivacaína 0,25% com vasocons-
trictor 8 ml (0,3 ml/kg) bilateralmente. Após o bloqueio, 
foi administrado dipirona (30 mg/kg) e dexametasona 
(0,15 mg/kg). Procedimento transcorreu sem intercor-
rências e, ao final, a paciente foi encaminhada à SRPA 
sonolenta, eupneica em ar ambiente e estável hemodi-
namicamente. Discussão: Uma sequência é um padrão 
de anomalias congênitas que resultam de um único de-
feito durante o desenvolvimento. Na SPR, a microgna-
tia é o evento iniciador que resulta em uma cascata de 
defeitos secundários, que causam obstrução das vias 
aéreas e apneia obstrutiva do sono. Nos casos em que 
o uso de anestesia geral é indicado, a dificuldade de 
ventilação e/ou intubação orotraqueal deve ser anteci-
pada e a abordagem planejada. Na sedação do presen-
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te caso, optou-se por medicações que comprometam 
minimamente o drive respiratório e mantenha patência 
de via aérea, associado ao bloqueio da bainha do reto 
abdominal. Esse bloqueio é uma técnica regional para 
analgesia da linha média da parede abdominal, inervada 
pelos ramos primários anteriores dos nervos espinhais 
T7-L1. A solução anestésica local pode se espalhar ao 
longo da bainha posterior do músculo reto abdominal 
cranial e caudalmente, pois as interseções tendíneas 
desse músculo não estão presas à bainha posterior. No 
pós-operatório, pacientes com SPR podem desenvol-
ver colapso espontâneo das VAs. Isso se deve à obstru-
ção preexistente das VAs, hipóxia crônica e aumento da 
sensibilidade aos opioides. Para prevenir tais complica-
ções, analgésicos não opioides, bloqueios regionais e 
infiltração local devem ser considerados. Crianças com 
SPR apresentam desafios perioperatórios significativos 
para os anestesistas. Devido à dificuldade no manejo 
da VA encontrada, a opção da sedação moderada as-
sociada a bloqueio periférico como técnica anestésica 
torna-se uma alternativa prudente.

Referências
Hegde N, Singh A. Anesthetic Consideration In Pierre-
-Robin Sequence. 2022 Jul 26. In: StatPearls [Internet]. 
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK576442/.
Albokrinov AA, Perova-Sharonova VM, Fesenko UA. A 
new neurostimulator guided technique of rectus sheath 
block: study of feasibility and local anesthetic spread in 
children. Anaesthesiol Intensive Ther. 2019;51(2):83-7. 
doi: 0.5114/ait.2019.85871.

Manejo anestésico em recém-nascido pre-
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Introdução: A tetralogia de Fallot (TOF) é uma das mais 
comuns cardiopatias congênitas que necessitam de in-
tervenções médicas logo no primeiro ano de vida. É uma 
condição caracterizada por defeitos do septo ventricular 
(DSV), sobreposição da aorta sobre os ventrículos direi-
to (VD) e esquerdo (VE), obstrução da via de saída do 

ventrículo direito (VSVD) e hipertrofia ventricular direita. 
Alguns pacientes apresentam TOF de anatomia “não fa-
vorável”, e essas abordagens vão depender da gravidade 
da obstrução da VSVD. O importante comprometimento 
do fluxo sanguíneo pulmonar resulta em hipoxemia re-
fratária, instabilidade clínica e indica realização de inter-
venções paliativas precoces. A colocação de stent na 
VSVD torna-se, então, uma opção salvadora no manejo 
da doença instável em recém-nascido (RN) prematuro e 
de baixo peso. Relato de caso: RN prematuro com ida-
de gestacional de 32 semanas, 13 dias de vida, pesan-
do 1.100 g, com diagnóstico de TOF com hipoxemia 
refratária a tratamento clínico otimizado. Admitido em 
ventilação mecânica controlada e com infusão de dose 
máxima de prostaglandina. Foi monitorizado com ECG, 
SpO2, pressão arterial não invasiva e temperatura naso-
faríngea. Realizada anestesia venosa total, com infusões 
contínuas de sufentanil, midazolam, cetamina, rocurônio 
e fenilefrina. A cateterização cardíaca mostrou DSV, dex-
troposição da aorta e estenose infundíbulo-valvar pulmo-
nar grave com hipoplasia do tronco e ramos pulmonares. 
Dessa forma, paciente foi submetido a implantação per-
cutânea de stent na VSVD com restabelecimento do fluxo 
pulmonar e melhora imediata da hipoxemia. Discussão: A 
TOF de anatomia desfavorável pode incluir anormalida-
des, ausência ou hipoplasia da artéria pulmonar e/ou de 
seus ramos e múltiplos defeitos do septo ventricular. A 
colocação de stent na VSVD em RN prematuro de baixo 
peso resulta em alívio da cianose, permite o desenvolvi-
mento da circulação pulmonar, ganho de peso e tempo 
para posterior reparo completo da TOF.
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Introdução: Fissura labiopalatina (FLP) é a malformação 
craniofacial congênita mais prevalente, ocorrendo em 1 
a cada 690 nascidos vivos. Essa deformidade anatômi-
ca pode estar associada à dificuldade de alimentação e 
fonação, o que torna necessária a correção cirúrgica nos 
primeiros anos de vida. A combinação de idade precoce, 
deformidade labial e outras malformações (como a sín-
drome de Pierre-Robin) está relacionada a maior risco de 
eventos adversos da manipulação da via aérea (VA). Den-
tre os eventos adversos mais frequentes relacionados ao 
manejo das vias aéreas destacam-se: dessaturação, obs-
trução, dificuldade de intubação e extubação acidental. O 
presente estudo propõe a análise descritiva da incidência 
de laringoscopia difícil (LD), falha de intubação e extuba-
ção acidental em crianças submetidas a cirurgias para 
correção de fissura labiopalatina. Métodos: Foi realizada 
a descrição da incidência de LD (3 ou mais tentativas da 
laringoscopia), falha de intubação (impossibilidade de in-
tubação por qualquer método) e de extubação acidental 
no período intraoperatório utilizando o banco de dados de 
intercorrências intraoperatórias do Serviço de Anestesio-
logia do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (HMIMJ) 
no período de janeiro de 2017 a junho de 2022. Resultados: 
Durante esse período, 680 crianças foram submetidas a 
correção de fissura labiopalatina (queiloplastia e palato-
plastia) na instituição analisada. A incidência total de LD 
nestes casos foi de 1,91% (13 casos), apresentando maior 
incidência de LD (1,61% do total) no grupo submetido  
a queiloplastia quando comparado ao grupo submetido a 
palatoplastia (0,29%). Foi registrado apenas 1 caso de ex-
tubação acidental no intraoperatório e não houve caso de 
cirurgia suspensa por falha na intubação. Conclusão: A in-
cidência descrita pela literatura de LD em crianças subme-
tidas a correção de FLP varia de 2,9 a 7% e a incidência 
de intubação difícil até falha na intubação varia entre 0,102 
a 1,02%, respectivamente. No presente estudo, a baixa 
incidência de LD (1,91%) e a ausência de falha de intuba-
ção se aproxima do que foi descrito por Jindal et al. O que 
pode se relacionar à tratativa do serviço de anestesia, que 
considera essa população submetida a correção de FLP 
como possível portadora de VAD, sendo manejada por 
anestesistas experientes, com otimização das manobras 
de manipulação da VA. Os procedimentos para correção 
de FLP são realizados eletivamente, permitindo condições 

ótimas de manejo das vias aéreas. O acompanhamento 
dos eventos adversos e implementação de protocolos em 
centros parceiros de tratamento de instituições filantrópi-
cas como a Smile Train podem ter resultados promissores 
com a redução da incidência de eventos adversos como 
encontrado no HMIMJ.
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Introdução: Via aérea difícil (VAD), segundo a American 
Society of Anesthesiologists (ASA), é uma situação clínica 
em que um anestesiologista treinado experimenta dificul-
dade com ventilação, intubação traqueal ou ambas. O ma-
nuseio adequado da VAD inclui antecipação, que permite 
formular a melhor estratégia, e a proficiência, que torna 
possível sua execução. Em VAD prevista, estudos rela-
taram intubação acordada bem-sucedida em 88 a 100% 
dos pacientes; intubação guiada opticamente também ob-
servou sucesso. O relato a seguir é de uma potencial VAD 
em paciente pediátrico, destacando as peculiaridades e 
desafios de seu manejo. Relato de caso: Paciente de 6 
anos, feminino, 28 kg, ASA I, LOTE, em programação para 
cirurgia reparadora pelo serviço de cirurgia plástica após 
queimadura em face e pescoço por água fervente. Pro-
cedimento programado com adequação de equipamentos 
para auxílio de intubação traqueal difícil. Ao exame físico, 
preditores de VAD: limitação de abertura bucal, difícil mo-
bilidade da cabeça e pescoço, história prévia de via aérea 
difícil, sequelas de queimadura em face. Paciente pediá-
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trico, não cooperativo, impossibilitando tentativa de intu-
bação acordada. Exames laboratoriais sem alterações. 
Goldman I. Monitorização padrão em sala e realização de 
sedação pré-anestésica para controle de ansiedade com 
midazolam 2 mg. Pré-oxigenação e indução com fentanil 
100 mcg, dexmedetomidina em BIC 1 mcg/kg, propofol 
20 mg e rocurônio 20 mg. IOT com auxílio de fibroscopia 
óptica, TOT número 5,0 com cuff. Manutenção anestésica 
com sevoflurano (CAM 1,5), dexmedetomidina 0,5 mcg/kg 
e remifentanil em BIC 0,2 mcg/kg. Modo ventilatório em 
ventilação controlada a pressão (PCV: P 12, PEEP 4, FR 
12, FiO2 50%). Analgesia com morfina 3 mg e dipirona 1 g. 
Balanço hídrico com ganho de 1200 ml de Ringer Lactato 
e perdas de 650 ml de diurese e 550 ml estimados de san-
gramento no intraoperatório. Após o término da cirurgia, 
mantida em IOT para transporte para o pronto-socorro de 
origem. Discussão: Os dados clínicos sobre a via aérea 
difícil pediátrica são limitados. Para pacientes com VAD 
antecipada, sugere-se o uso de uma técnica avançada de 
manejo de via aérea (videolaringoscopia, fibroscopia ópti-
ca) em vez de laringoscopia direta para primeira tentativa 
de intubação. A condução de via aérea pediátrica deve 
enfatizar a importância do reconhecimento de preditores 
de VAD, assim como sua otimização e planejamento para 
os diversos cenários adversos encontrados, deixando o 
ato anestésico mais seguro e sendo modificador de mor-
bidade e mortalidade.
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relato de caso

Lucas Rocha Pereira da Silva*, Marusa Regina Rosa Dias, 
Joana de Almeida Figueiredo, Iara Tânia Gonçalves, Va-
neza Ferreira Ribeiro, Paulo Alípio Germano Filho 

Instituição: CET Professor Sílvio Ramos Lins – Universi-
dade Federal Fluminense
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Preditores anatômicos para abordagem da 
via aérea em recém-natos sugerem dificuldade quando 
em associação ou mesmo isoladamente. A encefalocele 
é um defeito de linha média na fusão óssea craniana, com 
ocorrência mais frequente na região occipital. A síndro-
me de Walker-Warburg (SWW) é distúrbio autossômico 
recessivo raro com incidência estimada de 1-2/100.000 
nascidos vivos. São necessários quatro critérios para o 
diagnóstico: distrofia muscular congênita, lisencefalia 
tipo II, malformação cerebelar e da retina. Relatamos o 
caso da anestesia em RN sindrômico para ressecção de 
encefalocele occipital. Relato de caso: Gestante com iní-
cio de pré-natal no terceiro trimestre, história de etilismo 
até a 16a semana e diabetes gestacional teve nascimento 
por parto cesáreo de RN masculino a termo, com 3,2 kg. 
Era micrognata, microcefálico com encefalocele occipi-
tal, hipotonia marcante e hidronefrose bilateral. Foi indi-
cada a correção cirúrgica de encefalocele com 1 dia de 
vida. Paciente encontrava-se com O2 suplementar via 
oxihood. Na SO, o RN foi colocado sobre manta térmi-
ca, monitorizado (SpO2, PANI, cardioscópio e sensor de 
temperatura corporal). Foi realizada indução inalatória 
com O2, ar comprimido e sevoflurano 4%, introduzido 
cateter 24G em MSD e já estava com cateter umbilical 
prévio. Paciente foi posicionado com coxim subescapu-
lar e dorsal, na tentativa de compensar o grande volu-
me da encefalocele que repousava na mão de um dos 
anestesistas. Foram administrados 3 mcg de fentanil IV, 
mantida ventilação espontânea e abordada via aérea sob 
laringoscopia direta com lâmina Macintosh 0 e sucesso 
após terceira tentativa com TOT 3,0 mm DI. A manuten-
ção anestésica foi realizada com sevoflurano 2% em O2 
e ar comprimido. Administrado 1,5 mg de rocurônio e po-
sicionado em prona. Foram 60 ml (RL) para hidratação e 
a diurese foi de 0,15 ml/kg/h. O procedimento teve du-
ração de 180 min e o RN foi reconduzido à UTI neonatal 
intubado. RNM de crânio pós-operatória mostrou com-
plexo de Dandy-Walker, lisencefalia tipo II, ausência de 
mielinização, encefalocele corrigida e “dobra” no tronco 
cerebral, com diagnóstico então de SWW. Discussão: A 
alteração morfológica do crânio e a presença de encefa-
locele occipital podem comprometer o posicionamento 
adequado durante a laringoscopia, dificultando o aces-
so à via aérea. Uma técnica de indução que preserve a 
ventilação espontânea é vantajosa para garantir a ven-
tilação adequada sob máscara. Protocolos de via aé-
rea difícil devem ser utilizados. Mesmo um anestesista 
experiente deve contar com dispositivos supraglóticos, 
broncofibroscopia e videolaringoscópio. Os anestésicos 
voláteis devem ser utilizados com cautela devido ao risco 
de rabdomiólise maciça semelhante à hipertermia malig-
na. Opioides e bloqueadores adespolarizantes têm risco 
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de apneia central e obstrução respiratória, distúrbios que 
são comuns em pacientes com SWW. A succinilcolina 
deve ser evitada devido ao risco de hipercalemia.
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Introdução: Há uma tendência atual de o manejo intraope-
ratório se tornar progressivamente menos invasivo. Nesse 
contexto, a cirurgia robótica possibilita diversas interven-
ções cirúrgicas com redução da morbimortalidade. Na po-
pulação pediátrica, o benefício da cirurgia robótica é ainda 
maior, visto que, com estruturas menores, uma possível 
lesão por qualquer tremor de maior amplitude do cirurgião 
pode ter consequências importantes. Soma-se a isso a 
capacidade de manipulação cirúrgica com menor dano 
tecidual pela delicadeza do instrumental robótico. Assim, 
a anestesia vem somando para o sucesso destes procedi-
mentos por meio de monitorização, técnica anestésica e, 
especialmente, posicionamento adequado desses pacien-
tes. Relato de caso: Paciente de 2 anos, 14 kg, previamente 
hígido, encaminhado ao centro cirúrgico para nefrectomia 
parcial à direita por cirurgia robótica. Realizada indução 
anestésica inalatória (com sevoflurano e óxido nitroso), se-
guida de punção venosa e infusão de 30 mcg de fentanil, 
30 mg de propofol, 20 mg de lidocaína sem vasoconstritor, 
10 mg de rocurônio. Realizada intubação orotraqueal com 
tubo no 4 com cuff. Feita peridural sacral com levobupiva-
caína 0,2% com vasoconstritor (15 ml) e punção arterial 
para monitorização de pressão invasiva. Mantida aneste-
sia com sevoflurano 2% e rocurônio contínuo. Hidratação 
com 400 ml de cristaloides ao todo. O posicionamento foi 
feito em decúbito lateral esquerdo com coxins (axilar, em 
membros inferiores, acolchoamento de pontos de pressão 

com campos cirúrgicos e compressas). Paciente aquecido 
com manta térmica e enfaixamento de membros. Cirurgia 
transcorreu sem intercorrências. O tempo de anestesia foi 
de 4 h. Procedeu-se com extubação da criança e acom-
panhamento à sala de recuperação anestésica. Recebeu 
alta hospitalar no segundo dia de internação. Discussão: A 
cirurgia assistida por robô em pediatria ainda é uma práti-
ca restrita no Brasil, principalmente pela falta de materiais 
adequados a essa população. A atenção ao posiciona-
mento, à manutenção da temperatura, ao balanço hídrico 
e às peculiaridades anatômicas e metabólicas de cada fai-
xa etária são essenciais para o sucesso da equipe.
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Introdução: A compressão da traqueia e brônquios 
principais por massas mediastinais é um desafio ao 
anestesiologista pelo potencial de levar a obstrução 
grave das vias aéreas e insuficiência respiratória durante 
anestesia geral, com resultado fatal. Relato de caso: MEG, 
3 meses, 5 kg, previamente hígida, admitida no serviço 
por quadro de desconforto respiratório e sintomas gripais, 
PCR positivo para COVID-19. Investigação secundária 
com tomografia computadorizada de tórax indicou presen-
ça de massa volumosa em mediastino posterior, em íntimo 
contato com brônquio-fonte direito e coração. Duas sema-
nas após, deu entrada em centro cirúrgico para punção de 
acesso venoso central e aspiração de medula óssea para 
pesquisa de neoplasia. Apresentava taquipneia e tiragem 
subcostal, porém mantendo saturação de oxigênio acima 
de 94% em ar ambiente. Optado por indução de anestesia 
geral para intubação com cetamina 1 mg/kg e dexmedeto-
midina 1 mcg/kg para manutenção de ventilação espontâ-
nea; todavia, observou-se impossibilidade de progressão 
do tubo orotraqueal pela traqueia e tentativas de ventilação 
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sob pressão positiva foram frustradas. Optado por más-
cara laríngea, porém também sem sucesso devido a mau 
acoplamento. Por fim, devido à ausência de fibroscópio 
pediátrico e notando-se a urgência do procedimento, op-
tou-se por manutenção de anestesia com sevoflurano (2–
2,5%) via máscara facial associado a bolus intermitentes 
de cetamina e dexmedetomidina (0,5 mg ou mcg/kg, res-
pectivamente) preservando-se a ventilação espontânea e 
plano anestésico adequado (monitorização com Nindex®) 
durante todo o procedimento, sem demais intercorrências. 
No dia seguinte, realizou-se traqueostomia de urgência de-
vido desconforto respiratório agudo, mantendo dificulda-
de de manutenção de ventilação mecânica a despeito de 
curarização e sedação profunda. Assim, foi programada e 
realizada toracotomia para exérese da massa mediastinal 
posterior, sem intercorrências. Resultado do histopatológi-
co: condroblastoma. Infelizmente, paciente evoluiu a óbito 
por neutropenia febril e sepse poucas semanas após início 
de quimioterapia. Discussão: A compressão extrínseca de 
traqueia e brônquios principais são bem relatadas na pre-
sença de massas mediastinais anteriores, mas pouco é en-
fatizado na presença de massas mediastinais posteriores. 
Além disso, a indução em ventilação espontânea (sem uso 
de BNM) em pacientes pediátricos não é rotina em grande 
parte dos serviços de anestesiologia apesar do conheci-
mento de que crianças são mais susceptíveis ao desen-
volvimento de obstrução traqueal por apresentarem timo 
desenvolvido e reduzido diâmetro da traqueia e do espaço 
retroesternal. Sabe-se, ainda, da pouca disponibilidade de 
fibroscópio pediátrico na maioria dos serviços. Com este 
relato, buscamos estimular a intubação em ventilação es-
pontânea em pacientes pediátricos com presença de mas-
sas mediastinais, incluindo as posteriores, como forma de 
garantir maior segurança ao paciente e anestesista.
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Introdução: O bloqueio caudal é uma das anestesias 
regionais mais realizadas nos pacientes pediátricos, 
indicada principalmente para intervenções abaixo da 
cicatriz umbilical. Apresentamos o relato de um pacien-
te pediátrico que evoluiu com hematoma retroperito-
neal após bloqueio caudal devido a coagulopatia não 
diagnosticada. Relato de caso: Lactente masculino, 4 
meses, 6 kg, ASA I, a ser submetido à hernioplastia in-
guinal bilateral. Exames pré-operatórios: Hb 10,6 g/dl,  
plaquetas 626 mil, TP 99%, RNI 1,01, TTPa 77,2”. Foi 
submetido ao bloqueio peridural caudal com agulha 
Tuohy 17G sob técnica convencional e injeção de 5 ml 
de bupivacaína 0,25%, seguido de anestesia geral ba-
lanceada com IOT sob laringoscopia direta (tubo 3,5 
com cuff). Houve demora entre o final da cirurgia e a ex-
tubação, sem qualquer motivo aparente. Encaminhado 
estável ao CRPA, recebendo alta para enfermaria. Evo-
luiu com náuseas, vômitos e rebaixamento do nível de 
consciência, sendo realizada nova IOT e investigação 
com TC de abdome com contraste (suspeita de com-
plicação cirúrgica), a qual evidenciou formação hetero-
gênea e hiperdensa com efeito de massa localizada em 
retroperitôneo, na região pré-sacral e posterior do reto, 
sugerindo hematoma, medindo cerca de 6,6x5,2x3,6 cm  
(cerca de 64 ml). Admitido em unidade de terapia in-
tensiva, com hemoglobina de 2,4 g/dL; realizada he-
motransfusão. Seriada Hb que apresentou valores de 
6,2 e 9,7 g/dL. Solicitada avaliação neurológica e he-
matológica. Apresentou, ainda, hematoma importante 
em punção venosa periférica. Feita suspeita clínica de 
hemofilia A (TTPa 77,2”), iniciada reposição de fator VIII 
empiricamente (250 UI/dia, EV, por 3 dias), TC seriada 
e angioTC. Foi extubado sem déficit motor, estável he-
modinamicamente, com TC de controle no 5o dia sem 
alterações nas dimensões do hematoma. Optado por 
conduta conservadora e iniciada investigação de coa-
gulopatia. Confirmado diagnóstico de hemofilia A grave 
(fator VIII 0,0%). Recebeu alta hospitalar após 30 dias 
sem sequelas. Discussão: A hemofilia deve ser suspei-
tada ainda na infância devido a um histórico familiar ou 
ocorrência de sangramentos prévios, porém, estudos 
têm evidenciado que a doença esporádica (por presumi-
da nova mutação, sem histórico familiar), corresponde a 
55% dos casos de hemofilia A grave. O prolongamento 
do TTPa é esperado nos casos de hemofilia. Em con-
trapartida, alterações na contagem de plaquetas ou no 
TP sugerem outros diagnósticos diferenciais. Apesar da 
baixa taxa de complicação do bloqueio caudal, diante  
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de pacientes com tais distúrbios de coagulação, os 
bloqueios anestésicos devem ser evitados. Não existe 
recomendações para exames complementares em pa-
cientes ASA I, porém, nas situações de alterações de 
exames solicitados previamente, isso deve ser valoriza-
do e melhor investigado.
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Introdução: A gastrosquise caracteriza-se por um defeito 
congênito no qual não ocorre o fechamento da parede 
abdominal anterior. Está associado a extrusão de órgãos 
como estômago, intestino, bexiga e fígado. A incidência 
da gastrosquise é de 1 caso em 2.000 nascidos vivos. As 
recomendações atuais para o tratamento é que este seja 
realizado o mais precoce possível após o parto. A técni-
ca multidisciplinar denominada de EXIT-like (ex utero in-
trapartum treatment) vem sendo utilizada no minuto zero 
após o nascimento com manutenção da circulação pelo 
cordão umbilical, e analgesia fetal realizada via circula-
ção transplacentária materna. Relato de caso: Paciente 
de 23 anos, G1P0A0, 52 kg, com 33 semanas e 4 dias 
de gestação, sem alergias, ASA II, foi admitida no bloco 
cirúrgico para realização de cesárea eletiva, seguida de 
cirurgia para correção da gastrosquise do neonato. Foi 
realizada monitorização da gestante com eletrocardios-
copia, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. 
Logo em seguida, foi colocado o cateter nasal com oxi-
gênio a 3 l/min. Com o intuito de já prover a analgesia 
fetal foi iniciado o remifentanil em bomba de infusão con-
tínua na dose de 0,05 mcg/kg/min na circulação materna. 
A paciente foi colocada em posição sentada e submetida 
a anestesia peridural com levobupivacaína a 0,5%. A ce-
sárea ocorreu sem demais intercorrências, com a satura-

ção materna acima de 95%. Ao nascer, o RN foi coloca-
do entre as pernas da mãe, acalmado com uma chupeta 
de glicose, e o cirurgião pediátrico conseguiu introduzir 
as alças exteriorizadas de volta à cavidade abdominal. 
Ao término, o cordão umbilical foi cortado e o RN trans-
ferido ao berço aquecido. O neonatologista procedeu 
com os cuidados iniciais, com oxigênio suplementar e 
vigilância. Sua pontuação no Apgar foi de 7/9. Quando 
já não mais necessitava da oferta de O2, recebeu alta 
para o CTI em respiração espontânea para condução do 
seu pós-operatório. Discussão: O tratamento para gas-
trosquise deve ser feito o mais precoce possível, visando 
evitar as complicações como desidratação, hipotermia e 
infecção neonatal. Dentre as técnicas de tratamento, a 
EXIT-like se mostra promissora devido a reduzir o tem-
po de permanência em terapia intensiva e a morbidade 
neonatal. Além do mais, não necessita de intubação fetal 
como na técnica EXIT clássica, melhorando o desfecho 
neonatal como um todo. Portanto, para ser bem-sucedi-
da, o anestesiologista deve conhecer a farmacocinética 
das drogas e seu mecanismo de ação para fazer a me-
lhor escolha. No caso supracitado, pensando em binô-
mio mãe-feto, houve a necessidade de um fármaco que 
promovesse benefícios fetais sem causar prejuízos ma-
ternos. O remifentanil, portanto, foi a droga de escolha, 
pois cruza facilmente a barreira uteroplacentária e tem 
metabolismo rápido pelas esterases plasmáticas; sendo 
assim, em baixas doses, promove o efeito fetal desejado 
que é a analgesia, com mínima ou nenhuma interferência 
sobre o sistema respiratório fetal e materno.
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Introdução: Tumores pediátricos orais, em anestesia, 
são um motivo frequente de mudança estratégica do 
planejamento anestésico do acesso de via aérea, pois: 
1) a utilização da intubação acordada não é bem rece-
bida por essa faixa etária pela dificuldade de coopera-
ção; 2) alternativas como videolaringoscopia e intuba-
ção nasal também se tornam impraticáveis quando há 
uma excessiva limitação de abertura bucal associada a 
um tumor friável e com alto risco de trauma e sangra-
mento; 3) a tumoração bucal dificulta a ventilação sob 
máscara facial e aumenta as chances de obstrução das 
vias aéreas caso haja um rebaixamento mais acentua-
do do sensório. Essas considerações foram levantadas 
durante o planejamento anestésico do caso em tela, em 
que necessitaríamos de imobilidade do paciente asso-
ciado a hipnose leve e analgesia para um procedimen-
to nociceptivo moderado. Optou-se, dessa forma, pela 
raquianestesia (imobilidade e analgesia) e sedação dis-
sociativa visando manutenção do drive respiratório do 
paciente. Relato de caso: Paciente masculino, 12 anos, 
peso 42,5 kg, altura 158 cm, em investigação de tumo-
ração em cavidade oral/mandíbula esquerda em pré-
-operatório para procedimentos diagnósticos hemato-
lógicos para elucidação do quadro. Sem comorbidades 
outras. Apresentando tumoração em cavidade oral de 
aproximadamente 5 cm de diâmetro, obstruindo parcial-
mente orofaringe, caracterizando então uma via aérea 
difícil tanto para intubação quanto para ventilação. Com 
isso, a programação anestésica baseou-se em promover 
condições de imobilidade, analgesia e hipnose, sem ma-
nipulação da via aérea. Paciente foi monitorizado para 
PNI, oximetria, ECG, capnografia e índice bispectral. Foi 
realizada administração intravenosa, via cateter venoso 
periférico 20G em MSE, de 40 mcg de dexmedetomi-
dina, 40 mg de cetamina, 2 g de dipirona, 4 mg de on-
dansetrona e 10 mg de dexametasona. A raquianestesia 
foi realizada na altura de L4-L5, inserção de agulha de 
Quincke 22G em linha mediana com administração de 
10 mg de bupivacaína pesada após realização de cole-
ta de líquor para subsequente investigação. O suporte 
ventilatório baseou-se em ventilação espontânea sob 
cateter nasal tipo óculos com oxigênio 5 L/min. Pacien-
te acordou sem dor, com Aldrete 9, e após 1 h de RPA 
retornou para enfermaria com Bromage 3. Discussão: A 
biópsia de medula é um procedimento rápido, com po-
tencial álgico moderado, que, na população pediátrica, 
necessita de hipnose. Esse paciente tem um tumor de 
VAS que dificulta o manejo usual. Até as abordagens al-
ternativas das vias aéreas geram riscos para uma inter-
venção cirúrgica de urgência. Assim, optamos por técni-
ca dissociativa para que a hipnose necessária não fosse 
acompanhada por perda da capacidade respiratória e 

raquianestesia. A mudança estratégica para a realização 
de tal procedimento, entregou imobilidade e analgesia 
durante a biópsia de medula óssea, além de possibilitar 
com maior agilidade a punção liquórica.
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Introdução: O tratamento radioterápico em crianças é 
realizado sob sedação ou anestesia geral para garantir 
a imobilidade, assegurando que a radiação de alta ener-
gia seja aplicada somente ao tumor, poupando tecidos 
saudáveis circunjacentes. Relato de caso: Sedação fora 
do bloco cirúrgico de paciente de 6 anos submetido a 
radioterapia devido a um glioma de ponte com metásta-
se em neuroeixo. Paciente com 45 kg, 1,30 m, submeti-
do a 33 sessões de radioterapia com emissão de fótons 
para tratamento de um glioma de ponte. O procedimento 
durava em torno de 50 min, sendo necessário um grau 
de sedação nível 2 segundo a Pediatric Sedation Sta-
te Scale. O caso foi amplamente discutido, e após a 5a 
sessão, foi iniciado um protocolo de sedação com dex-
medetomidina, realizado bolus de 1 mcg/kg em 10 min 
e manutenção da sedação com 0,7 mcg/kg/h. Monito-
rizado com ECG, SPO2 e PANI. Apresentou bradicardia 
leve inicial sem repercussão hemodinâmica, com grau 
de ansiólise adequado foi devidamente posicionado na 
máscara termoplástica sob ventilação espontânea com 
cateter nasal O2 2 L/min. Ao término, o despertar foi sa-
tisfatório e imediato, passando voluntariamente para a 
maca. Apresentou 10 pontos na escala de Aldrete após 
10 min na SRPA, sendo liberado para casa após 1 h de 
monitorização. Discussão: A anestesia para radioterapia 
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tem peculiaridades que devem ser consideradas para a 
realização de procedimento seguro. É realizada em um 
local remoto com acesso restrito ao paciente, a radia-
ção é contínua, os membros da equipe saem da sala e 
a monitorização do paciente é observada por câmera na 
sala de comando. O acesso venoso implantável de longa 
duração faz-se necessário para evitar cateterização diá-
ria e facilitar administração de anestésicos. Os moldes 
faciais podem apresentar desafios na manutenção da via 
aérea, o ideal é garantir uma boa ventilação com posi-
cionamento adequado, tentar manipulação mínima das 
vias aéreas, pois as sessões são quase diárias, com ris-
co aumentado de edema e laringoespasmo. A intubação 
traqueal recorrente acarreta risco adicional de estenose 
subglótica. É importante a manutenção da normotermia, 
para homeostase adequada e sem risco de tremor duran-
te o procedimento. Além dos efeitos locais e sistêmicos 
do tumor, muitas dessas crianças estão recebendo QT e 
RT concomitantes com toxicidades associadas e efeitos 
colaterais das duas modalidades de tratamento. Deve-se 
minimizar os efeitos relacionados a anestesia, dessa for-
ma, a dexmedetomidina apresenta o melhor perfil de se-
dação semelhante ao sono natural (com preservação de 
tônus muscular e ventilação); além de manutenção dos 
reflexos de VA e do drive estimulado por hipercapnia, tem 
menor incidência de náusea e vômito e de tremor e tem 
um possível efeito neuroprotetor.
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Introdução: A síndrome de ALCAPA, do inglês, Anoma-
lous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery, tra-
ta-se de uma cardiopatia congênita com origem anômala 

da coronária esquerda (CE) proveniente da artéria pulmo-
nar. Essa alteração anatômica resulta em uma CE com 
menor pressão de perfusão somada ao sangue pouco 
oxigenado em seu território de irrigação. As consequên-
cias dessa anomalia geram isquemia miocárdica preco-
ce com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca ainda 
nos primeiros meses de vida. A presença de circulação 
colateral advinda da coronária normoimplantada pode 
suprir a demanda de oxigênio (O2), gerando um peque-
no atraso do aparecimento de sintomas. Esta colateral 
provoca inversão do fluxo na CE e shunt esquerda-direi-
ta via circulação coronariana. Relato de caso: Paciente 
masculino, 2 meses, 4,9 kg, ASA IV devido a miocardio-
patia dilatada do ventrículo esquerdo (VE), com fração de 
ejeção do VE de 18% decorrente de síndrome de ALCA-
PA. Sem alergias ou história familiar de intercorrências 
anestésicas. Submetido a tratamento cirúrgico da car-
diopatia com reimplante da coronária esquerda, plastia 
mitral e reconstrução do tronco pulmonar. Iniciado ato 
anestésico com indução inalatória com sevoflurano atra-
vés de sistema de Baraka complementado com fentanil 
1 mcg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg. Intubação orotraqueal 
com cânula número 3 sem cuff sem intercorrências. Ma-
nutenção anestésica com sevoflurano 2% associado a 
remifentanil em infusão contínua. Obtido acesso venoso 
central e medição de pressão invasiva. Instalados termô-
metros esofágico e anal, além de sonda para aspiração 
nasogástrica. Procedimento seguiu sem intercorrências 
com tempo de circulação extracorpórea (CEC) de 220 
min, tempo de pinçamento de aorta de 140 min. Pacien-
te apresentou retorno de CEC sem intercorrências, em 
ritmo sinusal e hemodinâmica compensada, sendo en-
caminhado à UTI após procedimento, sedada, em uso 
de milrinona 0,8 mcg/kg/min, adrenalina 0,5 mcg/kg/min, 
noradrenalina 0,1 mcg/kg/min e dobutamina 20 mcg/kg/
min. Paciente evoluiu bem, apresentou ecocardiograma 
pós-operatório com FE 38%, com melhora significativa 
da função cardíaca. Discussão: Em pacientes portadores 
de ALCAPA, o manejo anestésico depende do entendi-
mento da fisiopatologia. A maior atenção deve estar em 
garantir um adequado balanço entre oferta e demanda 
de oxigênio ao miocárdio. Desde a indução, passando 
pela laringoscopia até o bom controle do plano anestési-
co e dos estímulos simpáticos e álgicos, todo o esforço 
do anestesista está em manter uma demanda miocárdica 
baixa. Por outro lado, a oferta de O2 depende de ade-
quada resistência vascular pulmonar (RVP), objetivando 
diminuir o roubo de fluxo da CE. Logo, a hiperventilação, 
a hipocapnia e a hiperóxia devem ser evitadas para não 
ocasionar redução na RVP e queda de pressão na artéria 
pulmonar. O difícil manejo do caso apresentado condiz 
com o desafio enfrentado pelo anestesiologista na com-
plexa anestesia para cardiopatias congênitas.
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Síndrome de Harlequin em lactente sub-
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Introdução: A síndrome de Harlequin consiste em uma 
condição disautonômica rara causada pelo bloqueio 
unilateral de fibras de T2-T3, levando a alterações em 
sudorese e vasomotoras, refletidas com descoloração 
de metade da face e rubor contralateral. Sua causa é 
idiopática em grande parte dos casos, porém pode ter 
relação com injúria direta, compressão ou bloqueio das 
fibras simpáticas do trajeto. A população mais acometida 
é a de lactentes e recém-nascidos devido à imaturidade 
do hipotálamo e instabilidade vasomotora, mais proemi-
nente em anestesia geral com anestésicos inalatórios. 
Em geral, apresenta resolução benigna. Relato de caso: 
Paciente masculino, 1 mês e 2 dias, nascido a termo, 
portador de estenose hipertrófica de piloro, sem rela-
tos de outras malformações, peso 3,7 kg, admitido com 
sonda nasogástrica sob aspiração e abdome distendido, 
sem outros achados em exame físico. Realizada indução 
anestésica em sequência rápida com fentanil 15 mcg, li-
docaína 4 mg, propofol 15 mg e rocurônio 4 mg, seguidos 
de intubação orotraqueal (IOT) com tubo no 3,5 sem cuff 
e acoplado à ventilação mecânica, sem intercorrências. 
Após IOT, posicionado paciente em decúbito lateral direi-
to para realização de anestesia peridural, durante tenta-
tiva de punção, paciente evolui com queda em EtCO2 e 
tendência a bradicardia, sendo realizada dose de 4 mcg 
de adrenalina EV, seguida de flush de soro fisiológico e 
reposicionado em decúbito dorsal, além de presença de 
palidez em hemicorpo esquerdo, principalmente em MIE, 
pulsos femoral, poplíteo e pedioso presentes, e avaliado 
com Doppler por equipe da cirurgia vascular, sem acha-

dos patológicos ao exame. Paciente evoluiu com me-
lhora completa do quadro após, aproximadamente, 10 
min, sendo realizada suspeita de apresentação atípica de 
síndrome de Harlequin. Procedimento realizado e con-
cluído sem outras intercorrências. Discussão: É de ex-
trema importância a vigilância sobretudo nos pacientes 
da faixa etária pediátrica, sendo prontamente tratadas 
anormalidades que venham a surgir na hemodinâmica e 
exame físico, como realizada no caso em questão, o que 
culminou em desfecho positivo para o paciente. Descrita 
pela primeira vez em 1988, a síndrome de Harlequin en-
volve o acometimento de face e tronco de forma unilate-
ral associado a anidrose e pele fria, sendo mais comum 
a apresentação entre 2 e 5 dias de vida. Neste caso em 
questão, observamos um lactente com apresentação to-
pográfica atípica do padrão descrito mantendo o prog-
nóstico de autoresolução. Destacamos a importância de 
propagar casos que acontecem de forma rara em nossa 
prática anestésica para que outros profissionais possam 
reconhecer de forma precoce.
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Introdução: A síndrome de Apert é uma doença genética 
rara que tem como principais características: a acroce-
falia devido à sinostose da sutura coronária e o sindacti-
lismo, o qual na maioria das vezes é simétrico, envolven-
do as quatro extremidades. A obstrução das vias aéreas 
pode estar presente e pode ser devido ao estreitamento 
das passagens nasais, obstrução das vias aéreas pela 
base da língua e/ou anomalias traqueais. O presente 
relato objetiva descrever um caso de intubação com 
fibroscópio após histórico de VAD em procedimentos 
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anteriores em um paciente com síndrome de Apert sub-
metido a implante de acesso central, DVP e traqueosto-
mia. Relato de caso: Paciente feminina, 4 meses, 4 kg, 
ASA II, sem alergias ou história familiar de complicação 
anestésica. Venóclise, monitorização com PANI, car-
dioscopia, oximetria de pulso e capnografia. Parâmetros 
basais: PAM 70 mmHg, FC 120 bpm e SatO2 100%. In-
dução anestésica inalatória com sevoflurano CAM 5.0 
ventilação espontânea sob máscara facial de silicone 
com diafragma adaptado para passagem de fibroscópio 
3,8 mm visualizada epiglote, aritenoides, cordas vocais 
e entrada na traqueia até visualização da carina com 
tentativas frustradas de passagens de tubos 4,5 e 4,0 
sem cuff. Realizada nova fibroscopia com passagem de 
fio guia hidrofílico duplo J esterilizado com ponta maleá-
vel, introduzido tubo 3,5 sem cuff com sucesso. Reali-
zada nova visualização da região glótica, mantendo-se 
sem edemas ou sangramentos com tubo bem ajustado 
às cordas vocais. Confirmada intubação, feito propofol 
50 mg, rocurônio 2 mg e mantida com sevoflurano 5.0 
CAM. Ato cirúrgico concluído sem intercorrências, pa-
ciente em VM com TQT e encaminhado para UTI, evoluiu 
satisfatoriamente e foi extubado no dia seguinte. Discus-
são: A principal preocupação anestésica é a via aérea. A 
ventilação com máscara e bolsa pode ser difícil devido 
à hipoplasia mediofacial. A maioria das crianças com via 
aérea difícil é identificável no pré-operatório. O estabe-
lecimento de uma via aérea definitiva com laringoscopia 
direta pode ser uma tarefa muito difícil em crianças com 
malformações faciais e diante de uma VAD antecipada 
ou imprevista em mãos treinadas é uma técnica segura 
que pode salvar vidas.
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Introdução: Pacientes submetidos a cirurgia cardíaca 
pediátrica, principalmente com circulação extracorpó-
rea (CEC), apresentam maior probabilidade de desen-
volvimento de coagulopatia. Os principais fatores rela-
cionados a este quadro são: imaturidade do sistema de 
coagulação, coagulopatia relacionada a CEC e disfun-
ções causadas pela própria cardiopatia. Desse modo, 
se faz necessária a intervenção imediata e agressiva. Na 
maioria dos casos, há disfunção miocárdica e deve-se 
ter cautela com a sobrecarga volêmica, sobretudo quan-
do se trata de neonatos, que não toleram volume em 
excesso. Sendo assim, o CCP e o FC possuem diversas 
vantagens em relação a hemocomponentes como plas-
ma fresco congelado e crioprecipitado, já que o volume 
administrado é menor, além de poupar o paciente de di-
versos riscos transfusionais e serem mais eficientes no 
tratamento da hemorragia após saída de CEC. Relato de 
caso: LJP, sexo masculino, 5 dias, 3,9 kg, 52 cm. Foi en-
caminhado para o serviço em julho de 2022 para trata-
mento de transposição de grandes artérias (TGA), intu-
bado, em uso de alprostadil 0,01 mcg/kg/min. Realizado 
ecocardiograma transtorácico que evidenciou transpo-
sição de grandes artérias, CIA tipo ostium secundum 
medindo 3,5 mm e ducto arterial pérvio. Paciente admi-
tido em sala cirúrgica para realização de procedimento 
de Switch Aterial (cirurgia de Jatene). Foi monitorizado 
com oximetria regional cerebral e renal (NIRS), cardios-
cópio, oxímetro de pulso e pressão arterial não invasiva. 
Indução anestésica realizada com sufentanil 0,5 mcg/
kg, sevoflurano 2% e pancurônio 0,15 mg/kg. Reali-
zada troca de cânula orotraqueal no 3 para no 3,5 com 
cuff. Manutenção anestésica com dexmedetomidina 0,5 
mcg/kg/h e sevoflurano 1,5%. Obtido acesso venoso 
central 4FR por punção em veia jugular interna direita 
guiada por ultrassom e dissecada artéria radial direita 
para obtenção de pressão arterial invasiva. Na saída 
de CEC, paciente apresentou sangramento importante 
com instabilidade hemodinâmica. Coletados exames 
point-of-care que demonstraram INR de 1,83, TTPa e 
TP alargados (63,7 e 21), concentração plasmática baixa 
de fibrinogênio (100 mg/dl); sendo realizado concentra-
do de hemácias 20 ml/kg, CCP 50 UI/kg e FC 50 mg/
kg, com interrupção do sangramento e recuperação da 
estabilidade hemodinâmica. Paciente encaminhado à 
UTI cardiopediátrica intubado, sedado com dexmedeto-
midina 0,5 mcg/kg/h, compensado hemodinamicamen-
te com milrinone 0,7 mcg/kg/min, adrenalina 0,03 mcg/
kg/min, nitroglicerina 1,0 mcg/kg/min e cloreto de cálcio 
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10 mg/kg/h. Paciente foi extubado após 2 dias e no 10o 
dia recebeu alta hospitalar. Discussão: O manejo do san-
gramento intraoperatório após saída de CEC em cirurgia 
cardíaca pediátrica representa um grande desafio para 
o anestesiologista. Desse modo, CCP e FC são recursos 
valiosos para o tratamento da hemorragia, já que é es-
sencial que a terapêutica de escolha seja o mais eficaz 
possível com menor tempo de e início de ação com me-
nor volume administrado.
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Introdução: O ultrassom já faz parte da rotina dos 
anestesiologistas no auxílio a acessos vasculares e 
bloqueios periféricos. Nos últimos anos, entretanto, 
tornou-se ferramenta valiosa também na avaliação 
de pacientes graves, devido ao rápido acesso e à alta 
acurácia diagnóstica. O point-of-care ultrasound (PO-
CUS) pode ser utilizado no período perioperatório em 
diversos contextos, dentre eles, a avaliação hemodi-
nâmica e pulmonar do paciente. O POCUS pulmonar 
é capaz de diagnosticar a causa da insuficiência res-
piratória em 90% dos casos, sendo os mais frequen-
tes pneumonia, edema agudo pulmonar, DPOC exa-
cerbado, asma severa, tromboembolismo pulmonar 
e pneumotórax. Relato de caso: Paciente do sexo 
feminino, 52 anos, vítima de acidente automobilístico 
com TCE grave (Glasgow 7). Na admissão hospitalar, 
realizada intubação orotraqueal e punção de acesso 
venoso central em veia subclávia direita. Radiografia 
de tórax após punção, sem pneumotórax identificado. 
Paciente encaminhada ao centro cirúrgico para sutura 
de lesão em escalpe hemodinamicamente compensa-
da com noradrenalina 0,05 mcg/kg/min. Manteve-se 
bem acoplada à ventilação mecânica com pressões 
de pico menores de 30 cmH2O. Em reavaliação, após 
término da cirurgia, optado por POCUS à beira leito. 
Constatada ausência de deslizamento pleural à D, com 
sinal da estratosfera em modo M, sem ponto pulmonar 
detectado. Considerando que a paciente permaneceu 
estável, solicitada radiografia de controle que confir-
mou pneumotórax extenso, provavelmente relaciona-
do à punção na emergência. Realizada drenagem de 
tórax com melhora da mecânica pulmonar. Discussão: 
O POCUS pulmonar é capaz de detectar pneumotórax 
com sensibilidade de 100% e especificidade de até 
90%. A abolição do deslizamento pleural e o sinal da 

estratosfera em modo M geram a suspeita e a identifi-
cação do ponto pulmonar – patognomônico – permite 
o diagnóstico. No caso supracitado, a percepção ul-
trassonográfica do pneumotórax foi crucial para evitar 
a instabilidade hemodinâmica e ventilatória do pacien-
te, intrínsecas à evolução natural do quadro sem tra-
tamento. Para documentar o evento adverso, o tórax 
foi radiografado – em caso de instabilidade hemodinâ-
mica, o tratamento seria indicado de forma imediata, 
baseado apenas na análise ultrassonográfica. O PO-
CUS contribui para o rápido diagnóstico e manejo de 
condições clínicas potencialmente fatais em doentes 
graves. Por esse motivo, é importante que seja incor-
porado à avaliação habitual dos pacientes.

Referências
Lichtenstein DA. Lung ultrasound in the critically ill. Ann 
Intensive Care. 2014;4:1-2.
Li L, Yong RJ, Kaye AD, Urman RD. Perioperative point of 
care ultrasound (POCUS) for anesthesiologists: an over-
view. Curr. Pain Headache Rep. 2020;24:20. 

Amputação transfemoral sob bloqueio 
de nervos periféricos e sedação em pa-
ciente cardiopata e DPOC em uso de du-
pla antiagregação plaquetária: relato de 
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Introdução: A doença arterial obstrutiva periférica 
(DAOP) é a terceira principal causa no mundo de morbi-
dade cardiovascular aterosclerótica, precedida apenas 
da doença arterial coronariana e do acidente vascular 
encefálico. Dor aguda e crônica são sintomas impor-
tantes, os quais causam impacto na qualidade de vida. 
O tratamento é direcionado para a recuperação da per-
fusão e, quando isso não for possível, a amputação do 
membro afetado é uma forma de evitar complicações 
mais graves. A DAOP geralmente ocorre em indivíduos 
que apresentam outras doenças crônicas estabeleci-
das, tais como hipertensão arterial, diabetes melitos, 
dislipidemias, obesidade e cardiopatias. Nesse contex-
to, a anestesia regional vem ganhando destaque, pois 
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os benefícios para o paciente, tanto no intra quanto no 
pós-operatório são indiscutíveis, e incluem a diminui-
ção das doses dos agentes anestésicos e da resposta 
ao estresse cirúrgico, maior estabilidade cardiovascular, 
rápido despertar, analgesia pós-operatória com menor 
risco de depressão respiratória, retorno mais rápido do 
funcionamento gastrintestinal e menor tempo de per-
manência na UTI. Relato de caso: Paciente do sexo 
feminino, 69 anos, 85 kg, portadora de DAOP Fontai-
ne IV, DM2, HAS, ICC descompensada padrão quente 
e úmido e DPOC foi admitida no serviço referindo dor 
intensa, contínua e latejante em artelhos do pé esquer-
do. Apresenta história de amputação transtibial à direita 
e amputação de 1o pododáctilo esquerdo. Relata que 
apresentou micose em hálux com evolução para necro-
se e amputação e, na admissão, referiu progressão do 
quadro aos demais artelhos. Realizada a tentativa de 
tratamento via hemodinâmica com angioplastia de ar-
téria poplítea supra articular E, de tronco tíbio-fibular e 
artéria femoral ipsilateral, porém sem resposta ao tra-
tamento. Foi indicada a amputação transfemoral à es-
querda. Paciente com dor isquêmica em repouso, em 
uso de AAS, clopidogrel e heparina após a angioplastia. 
Realizada monitorização multiparamétrica. Puncionado 
cateter venoso central em veia jugular interna direita. 
Sedação com diazepam 4 mg + fentanil 50 mcg. Reali-
zados bloqueios periféricos guiados por ultrassom uti-
lizando solução de ropivacaína a 0,5% dos nervos fe-
moral (15 ml), cutâneo femoral lateral (5 ml), obturatório 
(8 ml) e ciático via anterior (15 ml). Paciente estável he-
modinamicamente e assintomática durante todo o pro-
cedimento cirúrgico. Ao término, conduzida à UTI sem 
dor e estável hemodinamicamente. Após 2 dias, recebe 
alta para enfermaria sem dor no coto. Discussão: No 
caso descrito os bloqueios de nervos periféricos guia-
dos por ultrassonografia foram realizados com sucesso 
em uma paciente ASA III que necessitava da amputação 
pelo risco de complicações tromboembólicas e infec-
ciosas além de apresentar dor isquêmica no membro. 
O volume de anestésico utilizado foi grande (215 mg), 
porém foi respeitada a dose tóxica, que no caso dessa 
paciente era 255 mg de ropivacaína.
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Analgesia de parto baseada em evidên-
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Introdução: A anestesia obstétrica evoluiu ao longo da 
história, passando a abranger aspectos do cuidado ma-
terno que variam desde a anestesia de parto cesáreo 
e analgesia de parto à ressuscitação materna e segu-
rança da paciente. Métodos: Trata-se de uma revisão 
narrativa, com recorte temporal entre 2017 a 2022, na 
base de dados PubMed. Preconizaram-se os descrito-
res “Analgesia”, “Obstetric” e “Parturiente”. Critérios: 
leitura de títulos e resumos dos artigos; análise da per-
tinência temática; leitura completa dos artigos selecio-
nados. Resultados: A melhor compreensão dos efeitos 
provocados pela estimulação dolorosa e sua repercus-
são negativa sobre a gestante e o feto, aliada à síntese 
de novos fármacos e ao aprimoramento de materiais e 
técnicas anestésicas, proporcionou um grande impulso 
à analgesia em obstetrícia. A analgesia de parto blo-
queia, parcial ou completamente, os efeitos da dor so-
bre os sistemas cardiovascular e respiratório e promove 
conforto à parturiente por controlar, de modo efetivo, a 
dor associada às contrações. A dor intensa durante o 
trabalho de parto está associada a dor crônica, depres-
são pós-parto, vulnerabilidade psicológica e síndrome 
de estresse pós-traumático. Sendo assim, evidências 
clínicas consistentes comprovam que a indicação e 
realização de uma analgesia adequada colaboram para 
a redução do risco materno-fetal. A indicação e o iní-
cio da analgesia devem ser baseados na intensidade 
da dor. O início da analgesia deve ser individualizado e 
ocorrer no momento em que a parturiente determinar 
que a dor se tornou elemento de grande desconforto, a 
fim de evitar as respostas negativas nos sistemas res-
piratório, cardiovascular e gastrointestinal. A analgesia 
peridural lombar é a técnica mais comumente usada 
para tratar a dor do parto e ela é apropriada em prati-
camente qualquer momento do trabalho de parto. Os 
fármacos utilizados para iniciar a analgesia variam com 
base no estágio do trabalho de parto. Uma combina-
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ção de anestésico local e opioide lipofílico produzem 
alívio da dor adequado e baixa incidência de efeitos 
colaterais, com bloqueio motor ausente e possibilidade 
de deambulação. Já para a manutenção, atualmente o 
padrão ouro é o bolus epidural intermitente programa-
do, que tem como principais vantagens efeito poupador 
de anestésico local, menor número de partos vaginais 
instrumentais, menor bloqueio motor, menor duração 
do trabalho de parto e melhora da satisfação materna 
quando comparado a infusão peridural contínua na ma-
nutenção da analgesia de parto. Conclusão: A dor inten-
sa e persistente do trabalho de parto leva a consequên-
cias fisiológicas negativas para o binômio materno-fetal. 
Atualmente, é necessário que anestesiologistas estejam 
familiarizados e treinados com as melhores técnicas 
analgésicas baseadas em evidências para proporcionar 
segurança e uma experiência positiva as parturientes 
que evoluam para um parto vaginal.
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Analgesia multimodal e bloqueio do gru-
po de nervos pericapsulares (PENG) em 
artroplastia total do quadril bilateral: re-
lato de caso
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Introdução: A artroplastia total do quadril é um dos mais 
frequentes procedimentos cirúrgicos em ortopedia, ofe-
recendo bons resultados, reduzindo dor, agregando 
ganho funcional e melhorando a qualidade de vida dos 
pacientes. Apesar de raros, existem alguns relatos na li-
teratura médica de fraturas bilaterais do colo do fêmur 
em pacientes adultos. Os bloqueios de nervos periféricos 
e os analgésicos sistêmicos bloqueiam ou atenuam os 
estímulos nociceptivos oriundos da resposta ao estresse 
cirúrgico. O objetivo do presente estudo é avaliar a via-
bilidade da analgesia multimodal com drogas com dife-

rentes mecanismos de ação e bloqueio PENG nas abor-
dagens cirúrgicas das fraturas do fêmur proximal, mais 
especificamente na artroplastia total do quadril bilateral. 
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 67 anos, 76 
kg, 160 cm, ASA II, vítima de queda da própria altura que 
evolui com fratura do colo do fêmur bilateral e indicação 
de artroplastia total do quadril bilateral. Possui diversas 
comorbidade em tratamento, como hepatite B em uso de 
tenofovir, HIV, doença de Parkinson, linfoma Hodking tra-
tado há 14 anos, osteomalácia secundária a síndrome de 
Fanconi por hipofosfatemia causada pelo uso do tenofo-
vir e doença renal crônica não dialítica pelo uso do teno-
fovir. Foi monitorizado com ECG, pressão arterial invasiva 
com cateterização de artéria radial direita e oximetria de 
pulso. Realizada venóclise em membro superior esquer-
do com Jelco 16G. Optou-se pela indução da anestesia 
geral com remifentanil em infusão contínua, propofol, e 
rocurônio intravenosos, e em seguida intubação orotra-
queal, sendo pré-oxigenado sob máscara facial. A manu-
tenção da anestesia realizou-se com sevoflurano 1,5%, 
além da administração de cetamina, sulfato de magnésio 
e dexmedetomidina para a estratégia multimodal. O pro-
cedimento foi realizado em tempo cirúrgico único pelo 
mesmo cirurgião, em decúbito lateral esquerdo e depois 
direito, após a realização do bloqueio PENG, seguindo a 
mesma técnica, concentração e volume do quadril con-
tralateral (20 ml de ropivacaína 0,5%) alternadamente, 
com cada membro preparado em momentos distintos. 
A cirurgia transcorreu sem intercorrências, não havendo 
necessidade de hemotransfusão. No período pós-ope-
ratório de 24 h, foi relatado escore de EVA = 0 e duran-
te a fisioterapia, escore de EVA = 2–3. Discussão: Uma 
estratégia multimodal envolvendo técnicas anestésicas 
e analgésicos sistêmicos com uso limitado de opioides, 
oferece excelente controle da dor perioperatória com 
efeitos colaterais mínimos, melhorando recuperação, alta 
precoce e satisfação do paciente. O bloqueio PENG, por 
atuar exclusivamente nas fibras sensitivas, é uma eficien-
te alternativa para esses pacientes, pois além de realizar 
o bloqueio efetivo da dor no pós-operatório imediato, li-
bera o paciente para reabilitação e mobilização precoce, 
agregando redução de sua morbimortalidade.
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Analgesia para artroplastias totais de qua-
dril com bloqueio PENG: série de casos
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Introdução: As artroplastias totais de quadril são pro-
cedimentos de grande porte com importante potencial 
de morbidade pós-operatória. O controle adequado 
da dor pós-operatória permite mobilização mais pre-
coce, diminuição de complicações e alta hospitalar 
precoce. O pericapsular nerve group (PENG) block 
surgiu recentemente como uma opção de bloqueio pe-
riférico para otimização do controle da dor pós-ope-
ratória em cirurgias de quadril. Série de casos: Foram 
selecionados 5 pacientes submetidos a artroplastia 
de quadril com abordagem por via anterior. Possuíam 
entre 44–68 anos, ASA II, sem alterações nos exames 
complementares pré-operatórios. Foi instalada mo-
nitorização com pressão não invasiva, cardioscopia, 
saturação periférica de oxigênio e termômetro esofá-
gico. Puncionado acesso periférico 18G. Realizado 
aquecimento ativo com colchão térmico. A técnica 
anestésica de escolha foi anestesia geral balancea-
da, sendo realizada indução com fentanil 3–4 mcg/kg, 
propofol 1,5–2 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg, intuba-
ção orotraqueal, manutenção com sevoflurano 2,5% 
associado a bloqueio PENG com ropivacaína 0,5% 20 
ml, ecoguiado com probe curvo e agulha Stimuplex 
A100mm e técnica de agulhamento em plano de late-
ral para medial. Administrado ácido tranexâmico 1 g,  
dexametasona 10 mg, cetorolaco 30 mg, dipirona 2 g 
e ondansetrona 8 mg. Quatro pacientes tiveram tran-
soperatório sem intercorrências, foram extubados em 
sala cirúrgica e encaminhados a SRPA, tendo alta hos-
pitalar no 3o dia pós-operatório (PO). Apenas 1 paciente 
apresentou sangramento importante, com instabilidade 
hemodinâmica e necessidade de droga vasoativa, ex-
tubação na sala cirúrgica, sendo encaminhado à UTI, 
tendo alta para enfermaria no 3o dia PO e alta hospitalar 
no 4o PO. Todos os 5 pacientes apresentaram escores 
de dor entre 1–4 pela escala visual analógica, sem uso 
de opioides fortes durante toda a internação hospita-
lar, e conseguiram realizar apoio no membro operado 

desde o 1o PO. Discussão: Cirurgias de quadril são as-
sociadas a difícil controle de dor pós-operatória, em 
especial quando requerem mobilização precoce, com 
alto consumo de opioides. Há novas perspectivas para 
essa problemática confirmando a porção anterior do 
quadril como a mais inervada da articulação, composta 
por três nervos principais: obturador, obturador aces-
sório e femoral. Nesse sentido, o PENG block foi pro-
posto em 2018 como uma nova técnica de bloqueio pe-
riférico envolvendo o grupo de nervos pericapsulares. 
A série de casos descrita evidenciou a ausência de dor 
desde o pós-operatório imediato até a alta, sem neces-
sidade de opioides fortes. A compreensão da anatomia 
nervosa do quadril permitiu amplificar as possibilidades 
de analgesia pós-cirúrgica, controlando de modo eficaz 
e seguro a dor pós-operatória. Há necessidade de mais 
estudos comparando com as demais técnicas vigentes 
para melhor compreensão dos resultados.
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Analgesia para esternotomias em cirur-
gias cardíacas: raquianestesia com mor-
fina ou bloqueio do plano eretor da espi-
nha (ESP block)? Série de casos
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Introdução: Dor após esternotomia é uma complica-
ção frequente em cirurgias cardíacas. Técnicas de 
analgesia multimodal, incluindo os diversos bloqueios 
regionais, são muito utilizadas dados os baixos níveis 
de complicações e efeitos adversos. Dentre eles, des-
tacam-se os bloqueios de neuroeixo e, mais recen-
temente, o ESP block (bloqueio do plano eretor da 
espinha). Em nossa série de casos, realizamos ESP 
block ou raquianestesia com 1 mg de morfina, antes 
da indução anestésica, em seis pacientes ASA III sub-
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metidos a esternotomia para cirurgia de revasculari-
zação do miocárdio.  Série de casos: ESP block Caso 
1: Paciente de 72 anos, sexo masculino, recebeu no 
intraoperatório 0,25 mg de fentanil em um único bolus. 
Extubado após 6 h de pós-operatório. Morfina 4 mg 
após 4 h e 16 h de extubação. Caso 2: Sexo feminino, 
68 anos, recebeu no intraoperatório 0,20 mg de fenta-
nil em um único bolus. Extubada após 4 h de pós-ope-
ratório. Morfina 4 mg de resgate após 1 h, 7 h e 15 h 
de extubação. Caso 3: Sexo masculino, 73 anos, re-
cebeu no intraoperatório 0,7 mg de fentanil. Extubado 
após 7 h de pós-operatório. Não houve necessidade 
de analgesia de resgate. Raquianestesia Caso 4: Sexo 
masculino, 54 anos, recebeu no intraoperatório 1,5 g 
de fentanil. Extubado após 8 h de pós-operatório. Di-
pirona 2 g em 10 h, 16 h e 24 horas após extubação. 
Intercorreu com queixa de prurido importante. Caso 5: 
Sexo feminino, 60 anos, recebeu 2 g de fentanil no in-
traoperatório. Extubada após 6 h. Dipirona 2 g em 8 h 
e 16 h após extubação. Caso 6: Sexo masculino, 66 
anos, recebeu 0,9 mg de fentanil no intraoperatório. 
Extubado após 5 h de pós-operatório. Recebeu dipi-
rona 2 g em 8 h e 10 h após extubação. Discussão: 
Algumas características do ESP block têm aumentado 
sua popularidade. Entre elas: facilidade de aplicação 
técnica, pequeno número de contraindicações e bai-
xo risco de complicações. Não há contraindicação em 
pacientes anticoagulados, como ocorre no bloqueio de 
neuroeixo, motivo pelo qual tem grande potencial de 
uso na prática clínica. Em relação à morfina intratecal 
para cirurgia cardíaca, sua eficácia é bem consolidada, 
com redução do consumo de opioides intravenosos no 
pós-operatório. Não parece atrasar o tempo de extu-
bação e nem aumentar a morbimortalidade operató-
ria, entretanto, não atenua a resposta ao estresse no 
perioperatório e, devido a sua baixa lipossolubilidade, 
seu efeito analgésico é atrasado, sendo eficaz apenas 
no período pós-operatório quando utilizada em doses 
de até 1,5 mg. Além disso, conta com efeitos cola-
terais indesejados relacionados à dose administrada. 
Portanto, o ESP block se mostra eficaz em reduzir o 
consumo de opioides no intraoperatório, mas aumenta 
seu consumo no pós-operatório, e a morfina intratecal 
promove melhor analgesia pós-operatória, apesar de 
efeitos colaterais indesejados, como prurido.
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Analgesia pós-decorticação pulmonar vi-
deolaparoscópica em crianças: bloqueio 
do plano eretor da espinha (ESPB) versus 
ESPB + bloqueio do plano serrátil ante-
rior: série de casos
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Introdução: a analgesia em pacientes submetidos a 
cirurgia torácica é fundamental, pois proporciona me-
lhor expansibilidade pulmonar, reflexo de tosse mais 
efetivo e redução de atelectasias, além de menor 
tempo de internação. Nesse contexto, os bloqueios 
regionais são uma opção para controle de dor, sen-
do o ESPB, assim como o bloqueio do plano serrá-
til, alternativas à analgesia pós-operatória.  Série de 
casos: Foram avaliadas 6 crianças entre 1–5 anos, 
submetidas a decorticação pulmonar videolaparos-
cópica com drenagem pleural devido a empiema por 
pneumonia complicada de março de 2021 a março de 
2022. Todas foram submetidas a anestesia geral ba-
lanceada, e em 4 pacientes (67%) foi realizado o ESPB 
combinado com bloqueio serrátil anterior no início do 
procedimento, enquanto em 2 (33%), o ESPB isolado. 
Estes últimos apresentaram dor no local do dreno, po-
rém controlada com uso de analgésicos não opioides. 
Em contrapartida, das 4 crianças submetidas a ESPB 
combinado ao bloqueio do serrátil, 2 (50%) apresen-
taram boa expansibilidade torácica sem dor, enquanto 
1 (25%) queixou-se de dor somente no local do dreno 
melhorada com analgésico não opioide e 1 apresen-
tou-se irritada e chorosa com expansibilidade toráci-
ca ruim, sendo necessária morfina. Discussão: Desde 
a sua descrição em 2016 por Forero, o ESPB vem 
sendo utilizado para o controle de dor em cirurgias 
torácicas, e sua eficácia é corroborada por um estu-
do feito em 2020 no qual os pacientes submetidos a 
esse tipo de bloqueio apresentaram menor algia em 
relação ao grupo controle. Em um relato de caso de 
2018 realizado em Lisboa, uma paciente submetida 
a drenagem torácica apresentou resposta satisfatória 
com bloqueio do plano serrátil anterior após insuces-
so com diferentes analgésicos endovenosos. Em nos-
sa observação, com o ESPB isolado houve apenas 
controle parcial da dor; com o bloqueio combinado, 2 
(50%) crianças obtiveram controle total da dor, inclu-
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sive em sítio de inserção do dreno, porém as outras 
2 não obtiveram analgesia satisfatória, tanto em local 
de drenagem quanto de maneira global, o que aventa 
a dependência do sucesso do bloqueio também em 
relação ao grau de experiência do executante e à 
dificuldade de estabelecer com precisão a resposta 
real de dor em crianças. Descrevemos, com este 
relato, a possível utilização de bloqueios combinados 
para controle de dor pós-operatória de cirurgias torá-
cicas videolaparoscópicas em crianças. 
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Introdução: Existem diversas técnicas anestésicas 
disponíveis para as cirurgias mamárias, como a já 
consagrada anestesia epidural e os novos bloqueios 
guiados por USG, com destaque para o plano eretor 
da espinha (ESP block) e o plano serrátil anterior (SAP 
block). O presente trabalho visa comparar a analgesia 
pós-operatória e eventos adversos (hipotensão arte-
rial, bradicardia, náuseas e vômitos, prurido e distúr-
bios neurológicos) das técnicas ESP e SAP block eco-
guiadas em relação ao procedimento padrão epidural. 
Métodos: Ensaio clínico randomizado duplo cego com 
população amostral de 60 participantes do sexo femi-
nino divididas em 3 grupos. Os bloqueios foram reali-
zados com a solução anestésica de ropivacaína 0,5% 
20 ml sem adjuvantes. Após a realização de um dos 
bloqueios, escolhido de forma aleatório e obedecendo 

aos critérios de inclusão e exclusão do projeto, foi as-
sociada anestesia geral. Indução realizada com fentanil 
3 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e cisatracúrio 0,15 mg/kg. 
A todas as pacientes foi oferecida dipirona 2 g 6/6h. As 
pacientes foram avaliadas na chegada à sala de recu-
peração anestésica (SRA) 1 h, 4 h, 8 h, 12 h e 24 h após 
o término do procedimento cirúrgico. Os dados foram 
tabulados em planilha do Windows Microsoft Excel e 
analisados pelo programa Statistical Package for the 
Social Sciences. Resultados: Até o presente momento, 
foi realizada a aplicação e apuração dos questionários 
de 33 pacientes, sendo 11 do grupo ESP, 11 do grupo 
Peridural e 11 do grupo SAP. Em relação ao grupo ESP, 
apenas 1 paciente apresentou dor na mama de inten-
sidade 4 ou mais, ocorrendo nos momentos 1 h e 4 h. 
Três pacientes foram submetidas a esvaziamento axi-
lar, sendo que todas tiveram dor na axila de intensida-
de 1–6. Cinco pacientes não tiveram nenhuma dor. Em 
relação ao grupo SAP, 4 pacientes apresentaram dor 
na mama de intensidade 4 ou mais. Duas pacientes 
foram submetidas a esvaziamento axilar e só apresen-
taram dor na axila após 12 h. Apenas 1 paciente não 
se queixou de nenhuma dor. Em nenhum dos 2 grupos 
foi observado outros eventos adversos significativos. 
Já em relação ao grupo Peridural, apenas 1 paciente 
apresentou dor na mama de intensidade 4 ou mais, 
ocorrendo nos momentos 4 h e 8 h. Três pacientes fo-
ram submetidas a esvaziamento axilar, sendo que 2 
apresentaram dor na axila de intensidade 3–8. A ou-
tra não apresentou nenhuma dor. Cinco pacientes não 
sentiram nenhuma dor. Duas pacientes apresentaram 
hipotensão e 1 apresentou bradicardia na chegada à 
SRPA. Conclusão: Dessa forma, conclui-se que o ESP 
block possui uma eficácia analgésica semelhante à da 
anestesia peridural, com menor incidência de even-
tos adversos (hipotensão e bradicardia). No entanto, 
o ESP não consegue anestesiar a região axilar, o que 
pode ocorrer com a peridural. O SAP block pode ter 
apresentado eficácia analgésica inferior por ser um 
bloqueio novo e de difícil execução, mas parece anes-
tesiar melhor a região axilar pelo fato de a injeção ser 
próxima dessa região.
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de caso

Marcelo de Oliveira Lima Bandeira de Mello*, Luiz Car-
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Introdução: Cirurgias abdominais de grande porte reque-
rem analgesia eficaz, muitas vezes com o uso de cateter 
epidural. Diante da situação em que é necessário forne-
cer analgesia de alta qualidade, porém com contraindi-
cação ao bloqueio do neuroeixo, é frequente e esperado 
que surja o debate sobre qual a técnica mais indicada. 
Recentemente, um bloqueio periférico que vem ganhan-
do relevância no contexto de analgesia para cirurgias do 
abdome superior é o bloqueio do plano entre músculo 
oblíquo externo e músculo intercostal. Relato de caso: 
Paciente feminino, 44 anos ASA P1E, com quadro de dor 
abdominal crônica e síndrome colestática ao longo do 
período. Necessidade de abordagem cirúrgica em ca-
ráter de urgência, sob suspeita de colangite. Proposta 
cirúrgica de laparotomia por incisão de Kocher para de-
rivação bileodigestiva. Realizada anestesia geral balan-
ceada com indução em sequência rápida. A manuten-
ção da anestesia foi feita com sevoflurano (BIS 40–60 e 
SR = 0). Bloqueio neuromuscular profundo foi garantido 
pela monitorização e doses adicionais de rocurônio. O 
procedimento cirúrgico durou 4 h. Ao término da cirur-
gia, foi administrado 30 ml de solução de ropivacaína a 
0,3% com 4 mg de dexametasona no plano do músculo 
oblíquo externo e músculo intercostal, a nível de T6-T7, 
próximo a linha axilar anterior. A identificação do plano 
miofascial foi feita por meio de ultrassonografia (sonda 
linear 8–13 MHz). Neste mesmo espaço, foi introduzido 
um cateter para novas injeções nos dias subsequentes. 
Durante todo o período pós-operatório, foi administrada 
a mesma solução de 30 ml de ropivacaína 0,3% com 4 
mg de dexametasona 1 vez ao dia, pela manhã. A pa-
ciente permaneceu sem dor (EVA = 0), tanto ao repouso 
como à mobilização, durante todo o período. Recebeu 
analgesia venosa regular com dipirona e sem necessi-
dade de opioides para resgate. Alta hospitalar no D5PO, 
sem complicações relacionadas ao bloqueio realizado. 

Discussão: A injeção de anestésico local no plano en-
tre oblíquo externo e intercostal em T6-T7 tem grande 
potencial analgésico ao bloquear tanto ramos cutâneos 
laterais como anteriores dos nervos intercostais, com 
possibilidade analgésica descrita de T6-T11. Nosso rela-
to adiciona evidência da eficácia dessa estratégia, sendo 
potencialmente um dos bloqueios miofasciais a serem 
considerados em cirurgias abdominais superiores quan-
do houver impossibilidade de analgesia peridural.
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Introdução: É de conhecimento prático que existem va-
riações anatômicas do plexo braquial que justificam blo-
queio errático desses nervos no contexto da realização da 
anestesia. O bloqueio pode, então, ser dificultado devido 
a essas variações. Além disso, a ocorrência de punções 
vasculares acidentais também são complicações possí-
veis. Desse modo, o objetivo deste estudo foi demonstrar 
as variações anatômicas do plexo braquial em suas abor-
dagens interescalênica, supraclavicular e costoclavicular. 
Métodos: Estudo realizado no hospital Instituto Doutor 
José Frota, localizado em Fortaleza, CE. A população do 
estudo foi composta por 100 pacientes admitidos no cen-
tro cirúrgico, em sala de recuperação e UTI pós-operató-
ria, que encontravam-se na faixa etária acima de 18 anos. 
Um transdutor ultrassônico linear de 5–13 MHz foi usado 
para varredura do plexo braquial. Foram preenchidas fi-
chas de avaliação de imagens do plexo braquial com suas 
principais estruturas e pontos de referência, assim como 
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foram detalhadas as variações anatômicas existentes. Re-
sultados: No bloqueio interescalênico a artéria vertebral 
pode ser visualizada, na maioria dos casos, com ajuda de 
Doppler. Encontrou-se dificuldade na visualização do ner-
vo frênico, mesmo em uma busca dinâmica. Foi comum, 
em 87% dos casos, a existência de vasos em meio ao ple-
xo braquial. A visualização da raiz e vértebras de C6 foram 
as mais comuns a serem visualizadas (86% e 98% dos 
casos, respectivamente). No bloqueio supraclavicular, o 
plexo encontrava-se mais frequentemente na posição su-
perolateral em relação à artéria subclávia, em 49% dos ca-
sos, e o corner pocket, espaço entre a 1a costela e o plexo 
braquial, pôde ser visto em 79% dos casos. Foi comum, 
ainda, identificar vasos atravessando o plexo, ocorrendo 
em 77% dos pacientes. Na avaliação do plexo braquial 
na abordagem costoclavicular, a profundidade média do 
plexo braquial foi de 2,71 cm com DP de +0,56c m, e a 
distância média da pleura para o plexo foi de 1,38 cm com 
DP de +0,52 cm. Em 84% dos casos analisados, o plexo 
encontrava-se compactado lateralmente à artéria axilar, 
superolateral em 14% dos casos e medial em 2% dos 
casos. Os fascículos foram discriminados individualmente 
em 30% dos casos. O septo fascial que divide o plexo 
nessa abordagem foi visualizado em 43% dos casos. Ou-
tros vasos que atravessassem o plexo foram observados 
em 17% dos casos, dentre os quais foram visualizadas 
veias em 88% e artérias em 29% dos casos. A pleura foi 
observada em 67% dos casos. Conclusão: As estruturas 
nervosas do plexo braquial, bem como aquelas adjacen-
tes, apresentam-se com grande variabilidade interpessoal 
em forma, quantidade e posicionamento. Reconhecer, re-
lacionar e estudar essas estruturas em sua sonoanatomia 
é de vital importância visando aumentar eficácia e segu-
rança bloqueios regionais guiados por ultrassom realiza-
dos na prática da anestesiologia.
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Introdução: A doença de von Willebrand é uma coagu-
lopatia hereditária que resulta basicamente na disfunção 
plaquetária associada à diminuição dos níveis séricos 
do fator VIII, afetando a hemostasia e causando sangra-
mentos anormais. O objetivo deste relato é elucidar o 
manuseio pré, intra e pós-operatório de gestantes com 
tal doença. Relato de caso: Primigesta, 29 anos, 92 kg, 
IG:39 semanas, sem comorbidades e alergias. História 
prévia de amigdalectomia na infância evoluindo com 
sangramento exacerbado em pós-operatório, motivo 
pelo qual iniciou-se investigação da patologia em ques-
tão; vem sendo acompanhada pela hematologia com 
controle da doença até o momento. Realizou pré-natal 
de alto risco e não apresentou nenhuma manifestação 
referente à doença durante a gestação. Paciente deu en-
trada na maternidade trazendo consigo o medicamento, 
fator VIII, em forma de pó liofilizado, com diluente apro-
priado fornecido pelo serviço hematológico. A equipe 
anestésica administrou por via intravenosa 3000 UI de 
fator VIII, 30 min antes de sua entrada em sala cirúrgi-
ca. A anestesia de escolha foi bloqueio subaracnóideo. 
Após monitorização mínima, acesso venoso periférico 
com cateter 18G, antibioticoprofilaxia com 2 g de cefa-
zolina (protocolo da unidade), foi realizada raquianeste-
sia com técnica asséptica, paciente em posição sentada, 
agulha 27G tipo ponta de lápis, punção única, mediana 
em região entre L3-L4 da coluna vertebral, injetados 15 
mg de bupivacaína pesada e 80 mcg de morfina. Proce-
dimento sem intercorrências. Durante o ato operatório, a 
paciente manteve-se estável, foi necessária uma corre-
ção com 0,5 mg de metaraminol. Foi realizado protocolo 
de controle de dor pós-operatória com 2 g de dipirona e 
100 mg de cetoprofeno, e para controle de náuseas e vô-
mitos administrou-se 8 mg de ondansetrona e 10 mg de 
dexametasona. A reposição de cristaloide foi feita com 
Ringer Lactato com volume total de 2000 ml até o final 
do procedimento. A equipe obstétrica realizou revisão 
de homeostasia e não identificou sangramento exacer-
bado. Não houve instabilidade hemodinâmica e não foi 
necessária transfusão de hemoderivados. Paciente per-
maneceu lúcida, orientada e tranquila durante todo o pe-
ríodo intraoperatório, não sendo necessário nenhum tipo 
de sedação em nenhum momento do parto. O neonato 
nasceu sem complicações, com peso de 4370 g, 54 cm, 
APGAR 8/9. Após 24 h do parto, a paciente recebeu ou-
tra dose de 3000 UI de fator VIII via intravenosa e teve 
alta após 48 h sem apresentar nenhuma complicação. 
Discussão: A abordagem de gestantes com a doença de 
von Willebrand consiste na realização de um pré-anesté-



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

143

Anestesia Regional e Ultrassonografia

sico e pré-natal eficazes, permitindo que essas pacientes 
possam receber os cuidados necessários para preven-
ção de sangramentos e distúrbios de coagulação.
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Anestesia espinhal, bloqueio isquiático po-
plíteo e safeno analgésico, e uso de dex-
medetomidina em paciente com distrofia 
miotônica de Steinert: relato de caso
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Introdução: A distrofia miotônica de Steinert é uma 
doença autossômica dominante que se manifesta pre-
dominantemente em adultos. Possui características 
multissistêmicas que tornam sua gestão perioperatória 
desafiadora para o anestesiologista. Relato de caso: Pa-
ciente masculino, 44 anos, 62 kg, com distrofia miotô-
nica tipo I confirmada por teste genético, submetido a 
tenorrafia do tendão de Aquiles à direita. Portador de 
fraqueza muscular em membros inferiores, bloqueio de 
ramo esquerdo, movimento assíncrono do septo inter-
ventricular, FE 65%, RNM de encéfalo com microangio-
patia e espirometria com padrão restritivo. Realizada 
monitorização básica: FC 85 bpm, Sat02 88%, PA: 102 
x 65 mmHg e Tax 36,8°C. Instalado CN 3L/min, aqueci-
mento externo e uso de fluidos aquecidos. Administrada 
dexmedetomidina 0,5 mcg/kg em 5 min, manutenção 
com 0,2 mcg/kg/h durante o período intraoperatório de 
55 min. Feita anestesia espinhal com 12 mg de bupiva-
caína isobárica a 0,5%. Ao fim do procedimento, reali-
zado bloqueio de nervo isquiático poplíteo e safeno com 
ropivacaína a 0,3%, diluição em AD, total de 30 ml de so-
lução sob visualização direta por USG. Mantida estabi-
lidade clínica no período perioperatório. Negou queixas 
álgicas durante o período de 8 h em SRPA. Discussão: 
O envolvimento multissistêmico da distrofia miotônica 
requer considerações anestésicas especiais. A fraqueza 
muscular deteriora músculos respiratórios e da laringe, 
predispondo à ocorrência de pneumonias e depressão 
respiratória por hipoventilação alveolar. Esses pacien-

tes são sensíveis à falência respiratória por anestésicos 
venosos, opioides, inalatórios, benzodiazepínicos e blo-
queadores neuromusculares, haja vista que apresentam 
mecanismos centrais anormais do controle ventilatório. 
Em termos cardiovasculares, estão mais propensos às 
arritmias e disfunções sistólicas e/ou diastólicas devido 
à fibrose dos miócitos cardíacos, sob risco de exacer-
bação pelos anestésicos inalatórios. Possuem também 
risco aumentado de aspiração devido à redução do pe-
ristaltismo do trato gastrointestinal e redução do reflexo 
de tosse. Diante dessa fragilidade, a anestesia do neu-
roeixo aparece como técnica de escolha; no entanto, ela 
ainda pode estar associada à ocorrência de tremores 
que culminam com contraturas miotônicas, bem como 
de bloqueios incompletos. Sendo assim, a associação 
com os bloqueios periféricos aumenta o sucesso anal-
gésico, evitando o uso de opioides no neuroeixo e suas 
complicações. A dexmedetomidina pode ser uma boa 
alternativa nessa população porque acarreta mínimos 
efeitos ventilatórios, mimetiza o sono fisiológico e atua 
na redução de dor no pós-operatório. A estabilidade he-
modinâmica e ventilatória foi mantida, na ausência de 
episódios de miotonias e de respostas farmacológicas 
adversas, por meio de uma analgesia multimodal, segu-
ra, sem uso de opioides e drogas depressoras da venti-
lação alveolar, mantendo bom controle álgico.
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Introdução: A cirurgia para bypass femoropoplíteo (BFP) 
é realizada para tratamento cirúrgico de pacientes com 
insuficiência vascular periférica grave. O perfil dos pa-
cientes que se submetem a essa cirurgia é de alto risco 
cardiovascular e pulmonar. A técnica anestésica de es-
colha para tal procedimento ainda permanece controver-
sa e deve ser individualizada. O objetivo deste trabalho é 
relatar o caso de anestesia para BFP realizada sob técni-
ca combinada de bloqueio periférico de nervo femoral e 
nervo ciático via anterior com ultrassom e sedação. Re-
lato de caso: Paciente de 54 anos, hipertensa, diabética 
em uso de insulina, obesa grau II e portadora de doença 
arterial obstrutiva periférica. Sem história prévia de angi-
na ou eventos cardiovasculares maiores, porém apresen-
tava ECG com área inativa em parede anterosseptal. Ne-
gou sintoma de dispneia e relatou capacidade funcional 
adequada (>4 METs). Ecocardiograma sem alterações 
relevantes. Foi planejada técnica anestésica objetivan-
do repercussões hemodinâmicas mínimas, priorizando 
manutenção dos parâmetros médios basais da pacien-
te. Admitida em sala cirúrgica proveniente da enfermaria 
vascular com PA = 180 x 96 mmHg, FC = 80 bpm, SpO2 
100% em ar ambiente, sem drogas vasoativas. Realizada 
monitorização básica e BIS. Após punção de dois aces-
sos venosos periféricos, realizou-se sedação com bolus 
de dexmedetomidina 1 mcg.kg-1 e dextrocetamina 1 
mg.kg-1, seguida de aposição de cateter nasal 3 L.min-1 
para realização do bloqueio periférico. Sob visualização 
com ultrassom de nervos femoral e ciático, via anterior, 
foi injetada com agulha de Stimuplex®, solução de ropi-
vacaína 0,5% (20 ml), água destilada (17,5 ml), dexame-
tasona 10 mg (2,5 ml), totalizando 40 ml, sendo injetado 
20 ml da solução para bloqueio de cada nervo. Mantida 
sedação intraoperatória com propofol 2,5 mg.kg-1.h-1 
EV. Administrada clonidina 150 mcg EV no início e após 
3 h de cirurgia com o intuito de controle pressórico (meta 
de variação de 20% do basal da paciente) e prolonga-
mento do bloqueio periférico. A paciente permaneceu 
com bloqueio sensitivo e motor durante o ato cirúrgico 
(6 h). Foi encaminhada para UTI vigil, orientada, sem DVA 
(PA = 175 x 77 mmHg e FC = 81 bpm) ou suporte de 
oxigênio (SpO2 100%). Troponinas seriadas em UTI sem 
alterações. Recebeu alta para domicílio sem intercorrên-
cias após 8 dias. Discussão: A anestesia regional perifé-
rica é considerada uma alternativa com menor alteração 
hemodinâmica capaz de conferir analgesia pós-operató-
ria superior e duradoura, além de menor resposta endó-
crino-metabólica ao estresse cirúrgico comparando-se a 
anestesia geral, neuroeixo ou ambas. Também pode ser a 
técnica de preferência em pacientes que recebem terapia 
anticoagulante ou trombolítica no intraoperatório ou estão 
sob uso contínuo de dupla antiagregação plaquetária.
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Introdução: O presente trabalho relata o caso de uma 
anestesia em paciente pediátrico, portador de linfan-
gioma abdominal, com correção cirúrgica bem-su-
cedida. Linfangioma abdominal é uma afecção rara, 
benigna, com maior prevalência em crianças. Sua 
sintomatologia é bem variada, desde ausente até ca-
paz de provocar quadro de abdome agudo. O higro-
ma cístico é o subtipo mais comum, sendo a extra-
ção cirúrgica seu tratamento principal. Relato de caso: 
JST, 4 anos, 16 kg, refere dor abdominal intermitente 
associada a vômitos há 2 dias, com diagnóstico em 
ultrassonografia abdominal de volumosa lesão cística 
de aproximadamente 16 cm e 1125 ml em mesenté-
rio, compatível com higroma cístico. Proposta: lapa-
rotomia exploratória supra umbilical com enterectomia 
segmentar e cistectomia de urgência para correção. 
No centro cirúrgico foi realizada monitorização mul-
tiparamétrica, indução com sevoflurano e venóclise 
16G em membro superior esquerdo, anestesia balan-
ceada multimodal com indução com lidocaína 16 mg, 
propofol 50 mg, fentanil 50 mcg, cisatracúrio 2,4 mg. 
Intubação orotraqueal com tubo orotraqueal 4,5 com 
cuff sem intercorrência e manutenção de anestesia em 
ventilação controlada a pressão com sevoflurano 2,5% 
CAM. Analgesia realizada com dipirona 480 mg, dexa-
metasona 4,8 mg e cetorolaco 8 mg. Não apresentou 
taquicardia ou hipertensão durante todo o ato cirúr-
gico. Procedimento com duração de 2h30min, sendo 
realizado, posteriormente, bloqueio do plano eretor da 
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espinha bilateral com lidocaína 2% 60 mg e bupiva-
caína 0,5% 15 mg com paciente em decúbito lateral 
esquerdo. Extubação sem intercorrências, encaminha-
da à unidade de terapia intensiva sem queixas álgicas 
e acordada. Avaliada em 12 h de pós-operatório sem 
dor, e em 48 h de pós-operatório deambulou com au-
xílio e recebeu nota 1 na escala visual analógica de 
dor. Discussão: Realizada anestesia balanceada mul-
timodal associada a bloqueio de nervo periférico. Foi 
analisada a dor no intraoperatório por meio de parâ-
metros hemodinâmicos e, no pós-operatório, por meio 
da escala verbal de dor. Observou-se que o bloqueio 
periférico do plano eretor da espinha bilateral foi eficaz 
para analgesia no intra e no pós-operatório de cirurgia 
de grande porte, poupando o uso de opioides e acele-
rando a recuperação em paciente pediátrico portador 
de higroma cístico.
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Introdução: A síndrome de Klippel-Trenaunay (SKT) é 
uma síndrome rara que se caracteriza por manchas vi-
nho do porto, varizes e hipertrofia óssea e de tecidos 
moles, principalmente em extremidades. As malforma-
ções arteriovenosas também são comuns, podendo 
acontecer no neuroeixo. Não há tratamento curativo e 
a abordagem terapêutica objetiva melhora de sintomas 
e de lesões importantes. Em caso cirúrgico, o plano 
anestésico deve abranger as peculiaridades dessa sín-
drome, bem como suas possíveis complicações. Relato 
de caso: Paciente sexo feminino, 45 anos, 70 kg, hi-
pertensa, asmática, e diagnóstico de SKT na infância. 
Mallampatti II, presença de veias varicosas e mancha 

vinho do porto em membro inferior direito. Constatada 
malformação arteriovenosa em porção anterior da coxa 
e joelho e anterior e posterior da perna, indicado mi-
croembolização. Paciente admitida no centro de hemo-
dinâmica estável, assintomática e com jejum adequado. 
Traz exames pré-operatórios sem alterações importan-
tes, no entanto, não apresentava exame de imagem de 
neuroeixo que pudesse descartar a presença de mal-
formações vasculares na região. Foi optado pela não 
realização de bloqueio de neuroeixo e realização de 
sedação e bloqueio de nervo periférico como técnica 
anestésica. Foi realizada sedação com midazolam 5 mg 
e fentanil 100 mcg e realizado bloqueio femoral e ciá-
tico poplíteo com ropivacaína a 0,5% 20 + 20 ml em 
membro inferior direito guiado por ultrassom. Checado 
bloqueio sensitivo adequado. Procedimento realizado 
sem intercorrências. Paciente encaminhada à UTI de-
vido à escala de risco cirúrgico de complicações ACS 
NSQIP apresentar resultado maior que 10%. Paciente 
evoluiu sem intercorrências. Alta hospitalar no 2o dia de 
pós-operatório. Discussão: O hematoma peri/subdu-
ral, embora seja uma complicação anestésica rara do 
bloqueio de neuroeixo, pode resultar em complicações 
neurológicas graves. Portanto, quando houver fatores 
de risco para o acontecimento, como uso de anticoa-
gulantes e síndromes genéticas, a técnica deve ser evi-
tada. No caso da paciente, não foi possível excluir a 
existência de malformações arteriovenosas em coluna 
lombar, que poderiam aumentar os riscos. Foi optado 
pela não realização de bloqueio de neuroeixo e reali-
zação de sedação e bloqueio de nervo periférico como 
técnica anestésica. A técnica anestésica foi eficaz para 
o procedimento cirúrgico proposto e diminuiu o risco de 
sangramento com a técnica de visualização ao ultras-
som. O bloqueio de nervo periférico também confere 
menor alteração hemodinâmica por abranger somente 
o membro cirúrgico e não promover o bloqueio simpáti-
co do neuroeixo, o que pode ter beneficiado a paciente, 
quem, devido à síndrome, pode apresentar propensão 
ao sangramento nas anormalidades vasculares e coa-
gulopatia. Além disso, evitou-se a manipulação da via 
aérea da paciente, uma vez que pacientes com a sín-
drome podem apresentar uma via aérea difícil devido a 
hipertrofia de tecidos moles e hemangiomas.
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tante com placenta acreta: relato de caso

Rafaela Gomes Costa¹*, José Márcio Costa Marques 
Júnior¹, Rafael Silva Godoy², Laerte Basso Junior², Ana 
Cláudia Albernaz¹, Katia Gomes Bezerra¹ 

¹Sedare Anestesiologia, ²Febrasgo

Instituição: Sedare Anestesiologia
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A hemorragia pós-parto (HPP) é uma 
emergência obstétrica definida como a perda de vo-
lume sanguíneo maior que 500 ml após parto vaginal 
e 1000 ml após cesariana, representando em torno de 
25% da mortalidade materna no mundo. Dois fatores 
de risco são, placenta prévia (PP) e placenta acreta 
(PA). A PP ocorre quando o tecido placentário se in-
sere no segmento inferior do útero e a PA como uma 
implantação anômala da placenta além da camada 
decídua. Essas situações convergem para a HPP, e o 
quadro pode evoluir com choque hipovolêmico, coa-
gulação intravascular disseminada e óbito materno. 
O tratamento endovascular de balonamento tempo-
rário e embolização das artérias ilíacas internas (aaii) 
surge como alternativa na prevenção da perda volê-
mica puerperal. Relato de caso: DFS, 34 anos, 75 kg, 
G1P0A0,36+4, hipertensa crônica com pré-eclâmpsia 
superajuntada estável e sem relato de patologia ute-
rina prévia. USG evidenciando PP total e sinais ul-
trassonográficos de PA. Diante de quadro, programa-
da cesariana com oclusão de aaii com cateter balão. 
Paciente com 2 acessos periféricos de grande calibre 
(18G e 16G), pressão invasiva em artéria radial esquer-
da com Abocath 20G. Posicionada em decúbito late-
ral esquerdo, punção de espaço peridural em L3-L4 
com agulha Touhy 18G, Dogliotti positivo, injetado 10 
ml de lidocaína com vasoconstritor a 1% e passagem 
de cateter de peridural fixado em 5 cm. Após 1 h, he-
modinamicista faz cateterização de artérias femorais 
com introdutor 6F bilateralmente. Heparinização com 
heparina não fracionada (HNF) 5000 UI EV. Angiografia 
evidencia aaii e externas bilaterais com calibre e fluxo 
preservados. Avanço de fio guia e cateter balão 7x40 
mm, posicionado em aii esquerda e direita. Segunda 
heparinização após 1 h de 2500 UI. Repique de 15 ml 
de lidocaína com vasoconstritor a 2% e 2 mg de mor-
fina em cateter. Cesariana com preservação de útero, 
uma vez que havia sinais de acretismo focal permitindo 

curagem da placenta em paciente primigesta. Após re-
tirada de RN e clampeamento de cordão umbilical, in-
suflação de balões para oclusão de ilíacas durante 15 
min. Realização de hemostasia uterina com sucesso. 
Angiografia de controle exibe aaii preservadas. Discus-
são: O diagnóstico de AP e PP evidenciado durante o 
pré-natal ao USG permite uma abordagem mais se-
gura e adequada para a paciente através de equipe 
multidisciplinar, como obstetra, anestesiologista, ser-
viço de hemodinâmica, banco de sangue e equipe de 
enfermagem. A escolha de anestesia de neuroeixo se 
deu pela preservação da relação binômio mãe e feto. 
A administração EV de heparina não fracionada resul-
ta em efeito anticoagulante imediato. A heparinização 
intraoperatória ocorre a fim de prevenir trombose du-
rante o campleamento de vasos arteriais com intervalo 
de 1 h entre o bloqueio de neuroeixo e a próxima dose, 
devido meia-vida biológica de 60 min com a dose de 
100 UI x kg. A retirada de cateter ocorreu após 24 h da 
última dose de HNF.
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Introdução: Muito se discute a respeito da técnica 
anestésica mais adequada para pacientes graves 
a fim de reduzir a resposta inflamatória decorrente 
de procedimentos mais invasivos. Nesse sentido, a 
anestesia regional emerge como uma alternativa, por 
apresentar benefícios bem consolidados dentro e fora 
do centro cirúrgico, no contexto peri e pós-operató-
rio. Além disso, com o surgimento de novos métodos 
de bloqueio, como o PEC II e o bloqueio de plano 
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serrátil, é possível otimizar a analgesia pós-operatória 
e reduzir o consumo de opioides. Através deste rela-
to, temos o objetivo de apresentar os benefícios da 
anestesia regional em pacientes graves fora do cen-
tro cirúrgico como uma alternativa segura em detri-
mento de técnicas anestésicas que poderiam resultar 
em desfechos clínicos desfavoráveis. Relato do caso: 
Feminino, 39 anos, ASA III, antecedente pessoal de 
lupus eritematoso sistêmico grave, hipertensão arte-
rial sistêmica, doença renal crônica dialítica, acidente 
vascular encefálico em 2017, trombose de membro 
inferior direito em 2019, em uso de varfarina e pre-
sença de hipertensão pulmonar de etiologia indefini-
da. Apresentou diagnóstico de pseudoaneurisma de 
artéria axilar após biópsia de linfadenomegalia axi-
lar, e foi optado por compressão extrínseca guiada 
por ultrassonografia. Realizada monitorização básica 
completa e sedação leve com 0,03 mg/kg de mida-
zolam associado a 0,3 mg/kg de dextrocetamina. Foi 
evidenciada imagem de grande hematoma, com infil-
tração nos planos musculares dos músculos serrátil e 
grande dorsal. Com agulha de Quincke 20G e solução 
com lidocaína 1% com vasoconstritor e bupivacaína 
0,1% sem vasoconstritor, realizado 10 ml para o blo-
queio supraclavicular, 10 ml para bloqueio peitoral 
tipo I – PECS 1 e 10 ml para bloqueio do plano serrátil 
anterior. Paciente manteve-se colaborativa, sem re-
percussões hemodinâmicas, sendo possível realizar 
a compressão do hematoma guiado por ultrassono-
grafia. Paciente apresentou bom controle álgico com 
duração de 6 h após o bloqueio. Discussão: É co-
mum, durante a prática do ato anestésico, nos depa-
rarmos com pacientes críticos e portadores de múlti-
plas comorbidades, levantando dúvidas sobre qual é 
a melhor técnica anestésica a ser escolhida. Visando 
a realização de procedimentos em pacientes graves 
fora do centro cirúrgico, como no caso acima descri-
to, sabe-se que a anestesia geral ou a sedação pro-
funda poderiam acarretar desfechos desfavoráveis, 
interferindo na manutenção da fisiologia de um pa-
ciente limítrofe. Com o conhecimento anatômico e o 
domínio da técnica sobre bloqueio regional, foi possí-
vel a realização do procedimento, minimizando riscos 
e, principalmente, mantendo o conforto e a analgesia.
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Introdução: O manejo inadequado da dor após cirurgia da 
mama não traz apenas consequências psicológicas, fisio-
lógicas e socioeconômicas, mas também atrasa o tempo 
de recuperação e, consequentemente, a alta hospitalar. A 
dor aguda pós-operatória tem sido associada com o au-
mento de dor crônica após cirurgia oncológica da mama, 
portanto o manejo adequado da dor pós-operatória torna-
-se fundamental. Relato de caso: Trata-se de paciente de 
56 anos de 74 kg, obesa, portadora de diabetes mellitus 
tipo 2 com diagnóstico de tumor filoides gigante subme-
tida a mastectomia total à direita. Na sala de cirurgia, a 
monitorização de rotina incluiu frequência cardíaca, eletro-
cardiograma, pressão arterial não invasiva e oximetria de 
pulso; um acesso intravenoso periférico foi garantido. Sob 
todas as precauções assépticas, a paciente foi colocada 
em posição sentada e, como apresentava alterações mus-
culoesqueléticas devido à grande tumoração, foi optado 
pelo ESP block por melhor visualização em ultrassonogra-
fia, sendo realizado a nível da vértebra T8 à direita com 
uma agulha Quincke 22G, feito 25 ml de ropivacaína 0,5%. 
A paciente foi colocada em posição supina em posiciona-
mento de rampa, feita pré-oxigenação com máscara facial 
após uso de oxigenação sob cateter nasal de baixo fluxo 
durante bloqueio regional. Procedida indução anestésica 
e intubação orotraqueal (IOT) sob videolaringoscopia + 
bougie com tubo orotraqueal número 7,5 sem intercorrên-
cias. Após cirurgia, paciente permaneceu por 7 dias em 
enfermaria sem relato de dor pós-operatória em repouso 
e aos esforços, sem necessidade de medicação de res-
gate. Discussão: Nos últimos anos, o avanço na anestesia 
regional vem mostrando que é possível utilizar diferentes 
abordagens visando promover analgesia duradoura intra 
e pós-operatória, destacando-se o bloqueio paraverte-
bral (PVB), plano do serrátil anterior (PSA), pectoralis ner-
ve block modificado (PECS 2), bloqueio do plano eretor 
da espinha (ESP). O presente relato destaca tópicos im-
portantes, como a necessidade de um plano seguro de 
garantia da via aérea, bem como o enfoque na analgesia 
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pós-operatória e suas peculiaridades nos tumores gigan-
tes de mama. O ESP block se mostrou eficaz em redução 
de consumo de opioides e também foi associado a menor 
incidência de dor precoce quando comparado a outros 
bloqueios regionais em recente metanálise. Os bloqueios 
paravertebrais e o PSA apresentaram a melhor redução 
de dor pós-operatória e menor consumo de opioides nas 
primeiras 24 h quando comparados a outros bloqueios re-
gionais. É importante destacar que as intervenções menos 
efetivas em reduzir dor pós-operatória, bem como des-
fechos secundários em cirurgia maior da mama, são as 
infiltrações da ferida operatória, destacando o papel da 
anestesia regional e o domínio das técnicas de bloqueio 
para individualizar a melhor escolha para cada paciente.

Referências
Narinder Pal S, Jeetinder KM, Aswini K et al. Efficacy of 
regional anesthesia techniques for postoperative analge-
sia in patients undergoing major oncologic breast surge-
ries: a systematic review and network meta-analysis. Can 
J Anesth. 2022;69:527-49.
Ying Zhang, Tieshuai Liu, Youfa Zhou et al. Analgesic ef-
ficacy and safety of erector spinae plane block in breast 
cancer surgery: a systematic review and meta-analysis. 
BMC Anesthesiology. 2021;21:59.

Associação de imagem ultrassonográfi-
ca da coluna vertebral sob a linha de Tuf-
fier em uma coorte de gestantes

Gisele Passos da Costa Gribel*, Pedro Henrique Antunes 
Freitas Martins, Fabiano Martins, Leonardo Silva Cardoso 

Instituição: Hospital Central do Exército (HCE)
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A linha de Tuffier é uma linha imaginária que 
faz intersecção da coluna vertebral lombar entre as cris-
tas ilíacas. As alterações da gestação podem mudar as 
estruturas anatômicas a ela subjacentes. Alguns estu-
dos mostram a relação entre índice de massa corpórea 
(IMC) e a distância do espaço peridural com a pele, bem 
como com o nível de Tuffier (NT). No entanto, não há 
estudos que relacione NT com outras medidas da ges-
tação. Este estudo teve como objetivo avaliar a asso-
ciação da ultrassonografia da coluna lombar sob a linha 
de Tuffier em gestantes no 3o trimestre, utilizando seus 
dados clínicos, obstétricos e da anestesia regional. Mé-
todos: Após aprovação pelo CEP local, foram avaliadas 
gestantes com idade gestacional acima de 35 semanas, 
estado físico ASA II e feto único cefálico do pré-natal 

submetidas à anestesia raquidiana ou combinada. A ul-
trassonografia da coluna lombossacra foi realizada na 
posição sentada, identificando as lâminas vertebrais de 
L5 a L1, em seguida as cristas ilíacas foram identifica-
das por palpação e ultrassom e unidas através de uma 
linha de algodão localizando o ponto central do NT e a 
estrutura da coluna a ela subjacente. Definiram-se pos-
teriormente o NT alto (NTA), quando a estrutura variou 
do corpo de L1 ao corpo de L3, e baixo (NTB), quando 
a estrutura teve variação do espaço L3-L4 ao corpo de 
L5. Verificou-se a associação entre NT e os dados das 
gestantes. Resultados: Foram incluídas 85 pacientes, as 
maiores frequências sob a linha de Tuffier foram o espa-
ço L3-L4 (29; 34,1%) ou corpo de L4 (21; 24,7%), e em 
NTA 20 (66%) ou NTB 55 (29; 52%). IMC associou sig-
nificativamente a NT [NTA; 30,3 (21,1–42,7); NTB: 26,8 
(18–39,5); p = 0,01)]. A chance de uma paciente obesa 
incluir-se em NTA é 3,7 maior que em NTB. Houve asso-
ciação significativa entre NT e idade [NTA; 25,5 (17–39); 
NTB: 31 (17–43); p = 0,02]. Conclusão: A ultrassonogra-
fia da coluna vertebral lombar de gestantes se apresen-
ta como ferramenta de grande valia na linha de cuidado 
da anestesia obstétrica.
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Introdução: Bloqueios de nervos periféricos podem ser 
realizados para fornecer analgesia para fratura de qua-
dril, sendo uma estratégia que auxilia tanto no pré como 
no pós-operatório. Em geral, os bloqueios de nervos 
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periféricos não fornecem anestesia cirúrgica eficaz para 
cirurgia de fratura de quadril devido à cobertura inade-
quada da inervação cutânea e óssea. A articulação do 
quadril recebe inervação dos nervos femoral, obturador, 
ciático e glúteo superior. Além disso, a inervação cutânea 
é derivada das raízes nervosas torácicas baixas até as 
lombares superiores. Dessa forma, optamos por associar 
o PENG (pericapsular nerve group) block, que inclui os 
ramos articulares do quadril, do nervo femoral e do nervo 
obturador acessório, e se mostra mais eficaz para anal-
gesia quando comparado a outros bloqueios periféricos 
da região. Série de casos: Esta série inclui 14 pacientes 
submetidos a cirurgias ortopédicas do quadril (6 artro-
plastia total de quadril e 8 fraturas transtrocanterianas) 
realizadas em nosso serviço; pacientes com idade entre 
60–94 anos, ASA II–III, foi realizado o bloqueio periférico 
ao chegar na sala cirúrgica, com doses de ropivacaína 
0,375 a 0,5 % 20 ml, e após foi realizado PENG associa-
do a raquianestesia com bupivacaína isobárica em doses 
de 9–11 ml com morfina 40–60 mcg, intratecal. Esses pa-
cientes foram avaliados quanto à dor no intraoperatório, 
no pós-operatório imediato na sala de recuperação da 
anestesia e em 24 h de pós-operatório. Obtivemos como 
resultados: dos 14 pacientes, apenas 1 apresentou falha 
de bloqueio no intraoperatório e necessitou de anestesia 
geral; nenhum deles teve dor no pós-operatório imedia-
to, e na avaliação em 24 h, 3 pacientes apresentavam dor 
moderada com necessidade de medicação de resgaste 
(tramadol e morfina em dose baixa). Discussão: Bloqueios 
de nervos periféricos podem reduzir a necessidade de 
opioides no intraoperatório e o estresse associado a dor 
cirúrgica, assim como a realização bloqueio do nervo pe-
riférico auxilia a analgesia durante o posicionamento para 
uma técnica neuroaxial, que foi a associação optada nes-
tes casos. Conhecendo os efeitos colaterais associados 
à raquianestesia, que são dose-dependentes, observa-
mos ainda a possibilidade de reduzir as doses de medi-
cações intratecais, o que auxilia a manter a estabilidade 
hemodinâmica dos pacientes, em sua maioria idosos e 
mais sensíveis aos efeitos colaterais dos bloqueios de 
neuroeixo. A analgesia adequada no pós-operatório des-
tes pacientes possibilita a movimentação precoce destes 
doentes, com consequente recuperação acelerada e alta 
hospitalar mais precoce do que comumente.
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Introdução: O padrão ouro de bloqueio para cirurgias do 
ombro, bloqueio interescalênico,  está associado a efeitos 
adversos indesejáveis, por isso buscam-se novas técnicas 
para minimizá-los. O presente estudo pretende avaliar a 
eficácia e segurança da analgesia do bloqueio dos nervos 
pericapsulares (PENG) do ombro em pacientes submeti-
dos a reparo aberto de lesão do manguito rotador através 
de uma série de 6 casos. A intensidade da dor (0–10) foi 
avaliada através da escala analógica de dor (EAD) no pós-
-operatório imediato e 12 h após o procedimento, assim 
como efeitos colaterais (bloqueio motor, hemiparesia do 
nervo frênico e intoxicação pelo anestésico local).  Série 
de casos: Esta série relata 6 casos de pacientes submeti-
dos ao PENG de ombro guiado por ultrassonografia (USG) 
para cirurgia de reparo aberto de lesão do manguito rota-
dor. O bloqueio foi realizado por anestesista com domínio 
da técnica de bloqueios de nervos periféricos guiado por 
USG. Para todos os casos, foi utilizado 20 ml de bupiva-
caína 0,5% sem vasoconstrictor seguida de anestesia ge-
ral. O procedimento cirúrgico durou aproximadamente 90 
min e não houve intercorrências. Dos 6 pacientes, apenas 
1 apresentou dor na RPA (grau 5) e necessitou de medica-
ção de resgate. Na avaliação após 12 h do procedimen-
to, apenas 2 pacientes relataram dor moderada (escore 
entre 3–5), sem necessidade de analgesia complementar. 
Nenhum paciente apresentou bloqueio motor das raízes 
de C-5 a C-8, hemiparesia diafragmática à radiografia de 
tórax ou intoxicação pelo anestésico local. Discussão: 
Através da análise dos dados obtidos neste estudo, a rea-
lização do PENG de ombro reduziu os escores de dor na 
EAD na ausência de efeitos adversos. O único paciente 
que necessitou de analgesia de resgate imediata apresen-
tava lesão do músculo subescapular, com deformidade 
anatômica que sugere alteração na dispersão do anesté-
sico. Maiores séries devem ser realizadas para comprovar 
a segurança e eficácia da técnica.
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Avaliação da analgesia pós-apendicec-
tomia aberta com transversus abdomi-
nis plane block versus infiltração de sítio 
operatório: ensaio clínico randomizado
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Introdução: A apendicectomia é um procedimento cirúr-
gico comum no setor de emergência e está relacionada 
com dor pós-operatória de origem tanto visceral quanto 
somatossensorial. Na abordagem do componente somáti-
co, derivado da incisão cirúrgica, tanto a infiltração do sítio 
cirúrgico com anestésico local (ISO) como o transversus 
abdominis plane block (TAP Block) guiado por ultrassono-
grafia (USG) tem sido citado na literatura. O objetivo deste 
estudo foi avaliar os escores de dor pós-apendicectomia 
aberta comparando dois métodos de analgesia: TAP block 
versus ISO. Métodos: Após aprovação do Comitê de Ética 
e consentimento livre e esclarecido dos pacientes, 21 pa-
cientes com apendicite aguda programados para cirurgia 
aberta, incisão infraumbilical e mediana foram randomiza-
dos em 2 grupos através do software Google Sheets: gru-
po ISO (n = 12) e grupo TAP. (n = 9). Todos os pacientes fo-
ram submetidos a anestesia geral e, previamente à incisão 
cirúrgica, no grupo ISO foi realizada a infiltração da pele, 
planos subcutâneo e muscular com 40 ml de ropivacaína 
0,5%; e no grupo TAP, na fáscia entre os músculos oblí-
quo interno e transverso abdominal, guiado por USG, foi 
administrado 20 ml de ropivacaína 0,5% bilateralmente, 
totalizando 40 ml. Para ambos os grupos foram adminis-
trados no intraoperatório: cetamina (0,2 mg.kg-1), cetoro-
laco 30 mg e dipirona (30–50 mg.kg-1); no pós-operatório, 
manteve-se dipirona (30–50 mg.kg-1) em horários fixos e 
tramadol (1 mg.kg-1) como resgate a cada 6 h. As variá-
veis avaliadas foram: intensidade da dor pela escala visual 

analógica (EVA), em repouso e movimento, 1 h, 12 h e 24 h 
após a cirurgia; consumo de medicação opioide e a presen-
ça de náuseas e/ou vômitos em 24 h. Foi considerado sig-
nificativo o valor de p < 0,05. Resultados: Os grupos foram 
homogêneos quanto a idade (p = 0,141), peso (p = 0,346) 
e tempo de cirurgia (p = 0,395). Não foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 
em relação: aos escores de dor pós-operatória no repouso 
com 1 h após a cirurgia (TAP 2,89±1,54 vs. ISO 2,25±0,97; 
p = 0,256), 12 h (TAP 2,0±0,71 vs. ISO 2,0±0,85; p = 0,993) 
e 24 h (TAP 1,67±0,50 vs. ISO 1,25±0,45; p = 0,087); com 
o movimento, após 1 h (TAP 4,0±1,22 vs. ISO 4,17±1,27;  
p = 0,989), 12 h (TAP 3,11±1,05 vs. ISO 3,58±1,08; p = 0,330); 
e 24 h (TAP 2,67±0,87 vs. ISO 2,25±0,75; p = 0,287). Em 
ambos os grupos, nenhum paciente necessitou de medi-
cação analgésica de resgate. Também não houve diferen-
ça significativa quanto à presença de náuseas e/ou vô-
mitos (p = 1,0). Conclusão: Neste estudo, as estratégias 
utilizadas para o controle da dor foram semelhantes, não 
tendo sido encontradas diferenças estatisticamente signi-
ficativas entre ambas em todas as variáveis avaliadas nas 
primeiras 24 h de pós-operatório.
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Avaliação da dor pós-operatória em pa-
cientes submetidos a artroplastia total de 
quadril com bloqueio PENG em um hos-
pital da região metropolitana de Curitiba: 
série de casos

Lais Brandão Vecchi*, Caroline Spadini, Francine Pastu-
ch, Rodrigo Andreta 

Instituição: Hospital Angelina Caron
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A artroplastia total de quadril (ATQ) é uma das 
principais cirurgias realizadas em pacientes acima de 50 
anos que possuem osteoartrite no quadril. Entretanto, em 
se tratando de uma cirurgia não videolaparoscópica, com 
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bastante manipulação articular, a dor pós-operatória é uma 
queixa frequente nas enfermarias, fato que muitas vezes 
atrasa a recuperação funcional do paciente. Dessa forma, 
o bloqueio dos nervos pericapsulares (PENG) do quadril 
vem sendo utilizado a fim de realizar uma melhor analge-
sia pós-operatória e, assim, possibilitar uma reabilitação 
precoce ao paciente. O presente estudo pretende avaliar 
a analgesia e reabilitação precoce de pacientes subme-
tidos ao bloqueio PENG de quadril, com raquianestesia 
sem opioide, com uma série de 12 casos. A intensidade 
da dor (0–10) foi avaliada através da escala analógica de 
dor (EAD) no pós-operatório de 24 h e 48 h, tempo para os 
primeiros 3 passos pós-cirurgia e efeitos colaterais. Série 
de casos: Esta série relata 12 casos de pacientes subme-
tidos ao PENG de quadril, guiados por USG, para cirurgia 
de ATQ primária por osteoartrite. O bloqueio foi realiza-
do por ortopedista com domínio da técnica de bloqueios 
de nervos periféricos do quadril. Em todos os casos, foi 
realizada raquianestesia com bupivacaína isobárica 17 mg  
e ansiólise com midazolam 0,03 mg/kg, seguido de blo-
queio PENG realizado com 20 ml de bupivacaína 0,5% 
sem vasoconstrictor. Os procedimentos cirúrgicos dura-
ram aproximadamente 120 min e não houve intercorrên-
cias. Na enfermaria, os pacientes receberam dipirona e 
cetoprofeno conforme prescrição de horário, e tramadol 
quando necessário. Dos 12 pacientes avaliados, nas pri-
meiras 24 h, 2 não apresentaram dor, 6 apresentaram dor  
grau leve, 1 apresentou dor moderada e 1 apresentou  
dor forte. Após 24 h até a alta hospitalar, 5 pacientes relata-
ram que estavam sem dor e 4 estavam com dor leve. Medi-
cação de resgate (tramadol) foi necessária para 2 pacientes. 
Dos 12 pacientes, 8 andaram com ajuda de andador 24 h  
após o procedimento. Todos os pacientes tiveram alta 
48 h após o procedimento. Nenhum paciente apresentou 
bloqueio motor de membro inferior ou retenção urinária. 
Discussão: Através da análise dos dados obtidos nesse 
estudo, na cirurgia para ATQ a raquianestesia sem opioide 
associada ao bloqueio PENG do quadril possibilitou uma 
boa analgesia, com baixa demanda por opioide no pós-
-operatório e reabilitação precoce. A dor leve a moderada 
relatada por alguns pacientes teve localização superficial 
na própria incisão operatória. Dessa forma, outro bloqueio 
poderia ter sido associado, como o do nervo cutâneo la-
teral da coxa ou a infiltração da ferida operatória afim de 
promover analgesia dessa região.
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Avaliação do método palpatório versus ul-
trassonográfico para identificação do es-
paço vertebral lombar: revisão narrativa

Arlley Araujo Dediêr Barbosa¹*, Mônica Isabel Abrantes 
Leite Costa¹, Ana Luisa Souto Dantas¹, Gualter Lisboa 
Ramalho¹, Larissa Xavier Borges¹ 

¹Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba – SES PB

Instituição: CET João Pessoa
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A identificação do espaço intervertebral 
para realizar anestesia ou analgesia é comumente rea-
lizada por anatomia de superfície, método palpatório. 
Atualmente, a ultrassonografia (US) possibilita orientar 
a punção e administração de anestésicos em bloqueios 
regionais. O US pode ser útil na anestesia espinal para 
identificar espaços intervertebrais, e peridural estima 
o percurso da agulha em profundidade desde a pele 
com respectivo ângulo de inserção da agulha. Busca-
mos, nesta revisão de literatura, a comparação entre o 
método propedêutico manual e equipado por US para 
identificação do 4o espaço vertebral lombar. Métodos: 
Utilizamos os descritores: palpation, palpation-guided, 
ultrasound, ultrasound-guided, anaesthesia AND spi-
nal anaesthesia. Publicadas a partir de 2010 nas bases 
eletrônicas do PubMed, Web of Science, MedLine e 
ScienceDirect. Foram excluídos estudos retrospec-
tivos, experimentais e relatos de casos. Resultado: 
Obtivemos 63 artigos, incluídos apenas 19%; deste 
universo, 75% concluíram favoravelmente a US como 
técnica eficiente para a realização de procedimentos 
de punções e pré-punções por diversas vias, raquia-
nestesia, peridural ou combinada. Enquanto os demais 
25% foram desfavoráveis a US. Em crianças, 0,63% 
da literatura mostrou-se indiferente quando praticado 
por profissionais não experientes em anestesia regio-
nal. O tempo médio não variou significativamente entre 
a punção peridural utilizando US e palpação manual 
na identificação do espaço e colocação da agulha. As-
sim, não prolongou a técnica a execução da anestesia 
espinal no correto espaço vertebral, mas corroborou 
com menor índice de falhas em bloqueios e de even-
tos adversos com US. Mesmo prescindindo de uma 
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execução mais prolongada, as tentativas de punções 
foram menores com US. Apenas 1 estudo apontou di-
ferença não significativa para a US frente à palpação 
manual, quando realizada por um anestesiologista ex-
periente. Quanto à identificação do local espinal, pré-
-punção peridural guiada por US aumentou as chan-
ces de sucesso com menos puncturas. Conclusão: A 
US parece ser favorável como técnica propedêutica 
para primeira punção, evitando-se múltiplas punções 
e falhas de bloqueios por equívoco na identificação do 
correto espaço vertebral associado à profundidade da 
pele a estruturas nervosas espinais. Em gestantes, nas 
quais há importantes alterações espinais, a visualiza-
ção pré-punção e reconhecimento do espaço adequa-
do demostrou menos tentativas e, consequentemente, 
menos complicações, mas em pacientes não obesas 
a US não se mostrou superior na identificação quando 
comparada à técnica de palpação manual tradicional 
baseada em pontos anatômicos.
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Avaliação ecocardiograma transtorácico 
à beira-leito em cesariana com tetralogia 
de Fallot: relato de caso
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Introdução: O ecocardiograma transtorácico (ECOTT) é 
um exame de baixo custo, não invasivo, rápido, indolor, 
reprodutível e com capacidade de detectar e monitorar 
o coração e suas estruturas. Relatado caso de gestante 
com cardiopatia congênita corrigida que foi submetida 
a ECOTT para guiar a conduta anestésica e assegurar 
melhores condições hemodinâmicas. Relato de caso: 
Paciente de 21 anos, sexo feminino, gestante, com pro-
vável síndrome de microdeleção 22q11 tendo em vista 
tetralogia de Fallot, corrigida 15 dias após o nascimen-

to, e dismorfias craniofaciais. Em avaliação com cardio-
logista, no ano de 2017, paciente assintomática, sem 
necessidade de uso de medicações e de reabordagem 
cirúrgica, ecocardiograma de 2016 com hipertrofia de 
ventrículo direito e dupla lesão pulmonar (estenose mo-
derada a importante – gradiente 55 mmHg e insuficiên-
cia leve). Em 2022, houve comprovação de gestação e 
iniciou acompanhamento com equipe da Ginecologia e 
Obstetrícia e Hematologia em razão de anisocitose, ane-
mia macrocítica e plaquetopenia. ECOTT de 30 de maio 
de 2022 demonstrou estenose pulmonar subvalvar im-
portante e insuficiência pulmonar moderada. Intercon-
sulta com cardiologia indicou profilaxia para endocardite 
infecciosa, parto via cesariana, evitar sobrecarga hídri-
ca, rigoroso controle volêmico e pós-operatório em CTI. 
Procedimento cirúrgico foi realizado com monitorização 
de PANI, cardioscopia, oximetria de pulso e AVP 18G. 
Realizado ecocardiograma à beira leito com a paciente 
em decúbito lateral esquerdo, boa qualidade, análise de 
VE com MAPSE > 1,5 cm e de VD TAPSE = 20 na janela 
apical 4 câmaras, avaliação qualitativa no plano Lax e 
Plax, septo interventricular retificado, avaliação da VCI 
no plano subxifoide com diâmetro < 2,5 cm e colapso 
maior que 50% durante a inspiração. Optado por realiza-
ção de bloqueio subaracnóideo com 12 mg de bupiva-
caína pesada, 20 mcg fentanil e 80 mcg morfina. Utiliza-
da noradrenalina 4 mcg/ml como vasopressor em bolus 
para manter PAS > 90 mmHg e PAM > 60 mmHg. Além 
disso, executada profilaxia de endocardite com ampi-
cilina e gentamicina; prevenção NVPO: ondansetrona e 
dexametasona; analgesia: dipirona e cetoprofeno; oci-
tocina 10U. Procedimento cirúrgico e nascimento sem 
intercorrências. Discussão: Gestantes com cardiopatia, 
como a do caso clínico descrito, demandam maior es-
tabilidade hemodinâmica, por isso com frequência são 
submetidas a anestesia geral balanceada a despeito da 
maior morbimortalidade, redução do APGAR do recém-
-nascido e não interação entre mãe e filho logo após o 
nascimento. O ECOTT à beira leito permitiu avaliação 
das condições cardiovasculares e de controle volêmico 
de forma imediata e, por consequência, reavaliar o caso 
e o planejamento anestésico. Possibilitou a realização 
de bloqueio subaracnóideo, que representa opção mais 
barata, rápida e segura para a paciente e concepto. 
Além disso, a equipe estava preparada para converter a 
anestesia se fosse preciso.
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Bloqueio bilateral do plano eretor da es-
pinha torácica inferior para analgesia de 
parto cesárea: relato de caso
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Introdução: O bloqueio do plano do músculo eretor da 
espinha, originalmente descrito em 2016, é um bloqueio 
troncular analgésico popularizado devido à facilidade 
de aplicação e segurança percebida. O bloqueio do 
plano do músculo eretor da espinha foi postulado para 
atingir os ramos ventrais e os ramos comunicantes dos 
nervos espinhais, proporcionando analgesia somática 
e visceral. Estudos recentes mostraram que o bloqueio 
reduz os escores de dor em cirurgias cardíacas, mama 
e abdominais. Relato de caso: Paciente feminino, 37 
anos, IMC 41,13 kg.m-2, segunda gestação de 39 se-
manas e 3 dias com indicação de parto cesárea por ma-
crossomia fetal e desejo materno. Portadora de alergia 
conhecida a morfina com anafilaxia em cirurgia prévia, 
hipotireoidismo, critérios para via aérea difícil e referin-
do experiência de parto anterior ruim com muita dor em 
pós-operatório e rejeitando a possibilidade de utilização 
de cateter peridural. Foi realizado com paciente senta-
da, acordada e colaborativa o bloqueio do plano eretor 
da espinha bilateral ao nível de T9 guiado por ultras-
som com agulha 100 mm e 20 ml ropivacaína 0,375% 
e dexametasona 2 mg com botão anestésico de 2 ml 
de lidocaína 1%. Ainda com a paciente mantida sen-
tada, foi realizada raquianestesia com agulha Whitacre 
27G em punção única no nível de L3-L4 com 12,5 mg 
de bupivacaína pesada 0,5%. Paciente negou qualquer 
sintoma relacionado a intoxicação por anestésico local. 
Procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrências 
e paciente permaneceu internada por 2 dias pós-opera-
tórios com controle álgico satisfatório e sem consumo 
de opioides, apenas analgésicos simples no 1o dia de 
pós-operatório. Discussão: Sabendo que a dor do parto 

cesariano é mais intensa no pós-operatório imediato, o 
bloqueio do plano eretor da espinha torácica bilateral 
com uma única injeção, devido a sua extensa cobertura 
demartomal, seu mecanismo proposto e sua duração 
esperada de 18–20 h (pela adição de dexametasona), 
demonstrou analgesia satisfatória em pós-operatório 
de cesárea com redução do consumo de opioides, de 
complicações e de prolongamento de internação. Além 
de promover conforto e satisfação para a paciente, que 
recebeu alta no mesmo tempo habitual de tal procedi-
mento cirúrgico-anestésico.
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Introdução: A dor aguda emergiu como um dos princi-
pais estressores para pacientes de unidade de terapia 
intensiva (UTI), sendo que intensidade de dor moderada 
a intensa tem sido observada em quase 50% dos pa-
cientes. Múltiplas modalidades estão disponíveis para 
o tratamento da dor em pacientes críticos, sendo que 
os bloqueios de nervos periféricos contínuos (BNPC) 
desempenham um papel valioso em uma abordagem 
multimodal. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
62 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus, em uso de enalapril, hidroclorotiazida 
e metformina, com proposta de artrodese de joelho com 
colocação de fixador externo em membro à esquerda. 
Sinais vitais à admissão em bloco cirúrgico: PA 160x70 
mmHg, FC 98 bpm, SpO2 93% em ar ambiente. Op-
tou-se por raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 
associada a bloqueio de nervos femoral e isquiático. 
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Dados vitais permaneceram estáveis durante todo o pro-
cedimento, tempo cirúrgico de aproximadamente 2 h.  
Ao final do procedimento, a paciente foi encaminhada 
à UTI. No 1o dia do pós-operatório, a equipe assistente 
solicitou a avaliação da anestesiologia para otimização 
do manejo da dor tendo em vista quadro álgico impor-
tante e refratário a analgésicos venosos. Optado pela 
passagem de cateter em nervo femoral com tunelização 
e iniciada infusão contínua de solução com ropivacaí-
na a 0,2%. Cateter mantido por 6 dias, sem necessi-
dade de medicação analgésica de resgate. Discussão: 
As indicações de BNPC para o manejo da dor perio-
peratória em pacientes hospitalizados e ambulatoriais 
são inúmeras; essas técnicas não são usadas apenas 
para controlar a dor em pacientes submetidos a gran-
des cirurgias de membros superiores e inferiores, mas 
também para fornecer analgesia perioperatória em pa-
cientes submetidos a cirurgias abdominais, plásticas, 
urológicas, ginecológicas, torácicas e de trauma. Sabe-
mos que existem kits comerciais para BNPC e seu uso 
seria mais adequado para o procedimento. No entanto, 
esse material não está disponível em nossa instituição. 
Utilizamos a agulha Tuohy e um cateter peridural, que 
pode ser uma opção alternativa em locais onde não se 
possui acesso ao kit específico. O cateter femoral per-
maneceu no local por 6 dias, sem sinais de infecção 
ou qualquer outra complicação. Os benefícios para o 
paciente foram muito claros: controle da dor e redução 
do consumo de opioides. Quando comparados a anal-
gesia parenteral por opioides, os bloqueios de nervos 
periféricos se apresentam superiores, reduzindo, ainda, 
os efeitos colaterais relacionados a essa classe, como 
náuseas, vômitos pós-operatórios, depressão respira-
tória e sedação.
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Bloqueio costoclavicular bilateral para 
cirurgia de fratura bilateral de membros 
superiores: relato de caso

Caio Cesar Costa Pereira*, Francisco Savio Alves Ar-
canjo, Audy Rocha de Oliveira Filho, Gutemberg Alves 
da Silva Filho, Rafael Feitosa de Menezes, Felipe Pei-
xoto Nobre 

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Sobral
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Introdução: Frequentemente, utilizamos técnicas de 
bloqueios regionais para cirurgias em membros su-
periores. Quando realizamos bloqueios do plexo bra-
quial bilateral, devemos ter cautela com a técnica es-
colhida devido ao risco de bloqueio do nervo frênico 
e, consequentemente, paralisia hemidiafragmática, 
comprometendo a função ventilatória. Além da téc-
nica, a dose/volume do anestésico local e a altura do 
bloqueio podem aumentar a incidência dessa ocor-
rência. Relato de caso: FCD, masculino, 28 anos, 86 
kg, 1,80 m. Sem comorbidades, ASA I. Fratura bila-
teral fechada de terço médio do rádio após acidente 
de trânsito. Equipe cirúrgica optou por correção em 
único procedimento. Realizada avaliação pré-anes-
tésica e assinatura do consentimento informado. 
Planejamento anestésico de sedação com bloqueio 
costoclavicular bilateral em 2 tempos. Monitorização 
realizada com ECG, SpO2, PANI e temperatura. Venó-
clise em tornozelo direito com Jelco 20G. Realizado 
antibioticoprofilaxia com cefazolina 2 g, dipirona 2 g, 
dexametasona 10 mg. Sedação com 5 mg de mida-
zolam e 70 mcg de fentanil. Com técnicas assépti-
cas, realizado bloqueio costoclavicular à direita com 
ultrassom e probe linear, com alvo entre os 3 fascícu-
los do plexo, laterais à artéria axilar; realizada injeção 
única e boa dispersão anestésica, utilizando 15 ml 
anestésico local pré-misturado (ropivacaína 1% 7,5 ml  
+ lidocaína com vasoconstritor 2% 7,5ml). Após pri-
meira correção cirúrgica à direita, com o paciente 
ainda sob sedação leve, realizado o mesmo procedi-
mento do lado esquerdo com 15 ml da mesma mis-
tura anestésica e auxílio do ultrassom. Durante todo 
o procedimento, SpO2 mantida entre 98–100% e FR 
20–22 ipm, sem queixas. Duração total do procedi-
mento de 2h40min. Ao término da cirurgia, a mobili-
dade diafragmática foi avaliada com uso de ultrassom 
com probe convexo sob a via subcostal anterior bila-
teral, sem achados significativos com os métodos de 
respiração espontânea, respiração profunda e com 
manobra de sniffing (“fungada” voluntária). Paciente 
transferido à SRPA, mantendo saturação de 96% em 
ar ambiente. Alta da SRPA após 8 h com monitoriza-
ção. Com 24 h do procedimento, paciente permane-
ceu confortável, mantendo bom padrão respiratório e 
SpO2 basal estável, e queixa de dor leve que cedia 
ao uso de AINEs via endovenosa. Alta no 4o PO. Dis-
cussão: No bloqueio costoclavicular, os nervos são 
densamente compactados, possibilitando a redução 
do volume e dose de anestésico local necessários. 
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Em decorrência disso, há uma significativa redução 
do acometimento do nervo frênico, principalmente 
quando comparado ao bloqueio supraclavicular, cuja 
incidência de acometimento é de aproximadamente 
40%. Utilizando volumes baixos de anestésico (volu-
mes menores que 30 ml) e com adequada monitoriza-
ção, técnicas anestésicas de bloqueio costoclavicular 
bilateral podem ser realizadas com margem de se-
gurança aceitável, principalmente em pacientes com 
baixo risco para complicações pulmonares.
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Bloqueio costoclavicular para correção 
cirúrgica de fratura de úmero: série de 
casos

Victor Fajardo Correia Landim*, Jane Auxiliadora Amo-
rim, Armando Moreira Mendes Filho, Yumi de Muta Pinto, 
Otávio Damázio Filho, Carmem Maria Caricio Maciel 
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Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Técnicas de bloqueio de plexo braquial 
que buscam poupar o bloqueio do nervo frênico 
vêm ganhando espaço na prática clínica, a exem-
plo do bloqueio do plexo braquial via costoclavicular 
(BPBCC). No BPBCC, os 3 fascículos do plexo bra-
quial encontram-se localizados no espaço costoclavi-
cular envoltos por uma bainha paraneural com trajeto 
lateral à artéria axilar, permitindo um bloqueio com 
punção única utilizando menor volume que serve de 
túnel para dispersão rostral do anestésico local (AL). 
São poucos os estudos envolvendo essa abordagem 
em cirurgias proximais do membro superior. Nesse 
contexto, esta série de casos descreve a eficácia do 
uso do BPBCC guiado por ultrassonografia e estimu-
lador de nervo periférico como técnica anestésica em 
cirurgias de correção de fraturas de úmero. Foi avalia-
da também a ocorrência de paralisia do nervo frênico. 

Série de casos: Após consentimento informado, acei-
taram participar deste estudo 9 pacientes (8 homens 
e 1 mulher), com idade entre 19–72 anos, estado físi-
co ASA I e II. Dentre os 9 participantes: 5 deles com 
fratura diafisária de úmero, 3 com fratura de úmero 
distal e 1 fratura de úmero proximal. Em sala, antes da 
realização do BPBCC e ao final da cirurgia, a função 
diafragmática foi avaliada por ultrassonografia atra-
vés da fração de espessamento diafragmático (FED), 
segundo a fórmula: {[(espessura durante inspiração 
máxima – espessura durante expiração) ÷ espessura 
durante expiração] × 100}. Todos os pacientes foram 
sedados com midazolam 0,05 mg/kg e dexmedeto-
midina 0,5 mcg/kg em 10 min (manutenção 0,2–0,7 
mcg/kg/h) para atingir sedação consciente (Ramsay 
grau 3 ou 4). Para o BPBCC, o transdutor de alta fre-
quência foi posicionado no terço médio da fossa in-
fraclavicular, com o feixe ultrassônico inclinado cra-
nialmente para o espaço costoclavicular. Com agulha 
de neuroestimulação, a punção foi realizada de lateral 
para medial, em direção aos fascículos medial, late-
ral e posterior, foi injetada ropivacaína 0,5%, volume 
médio de 26,88±5,98 ml. Não houve necessidade de 
conversão para anestesia geral ou complementação 
analgésica e sedativa no intraoperatório. A pele foi in-
filtrada com AL na fratura de úmero proximal, incisão 
cirúrgica próxima ao sulco deltopeitoral. Não foi ob-
servada disfunção diafragmática ao final da cirurgia, 
pela avaliação ultrassonográfica, em nenhum pacien-
te (média do FED ao final da cirurgia 85,2±27,9% vs. 
antes do bloqueio 95±26,3%). Discussão: Esta série 
de casos mostrou a eficácia do BPBCC como técnica 
anestésica para cirurgias de úmero com segurança 
e ausência de paralisia diafragmática, preservando a 
função ventilatória dos 9 pacientes avaliados. Evidên-
cias também sugerem que o BPBCC é uma alternati-
va aos bloqueios do plexo braquial acima da clavícula 
para analgesia pós-operatória de cirurgias ao nível do 
ombro. Mais estudos são necessários para elucidar 
as vantagens do BPBCC na prática clínica da anes-
tesia regional.
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Bloqueio de eretor da espinha bilateral 
com passagem de cateter de peridural 
para analgesia intra e pós-operatória em 
trauma torácico bilateral: relato de caso

Daniel Ferreira Gundim*, Lucília Fraissat Santana, Heber 
de Moraes Penna, Gustavo de Melo Rebuglio, Giulliano 
Gardenghi, Andreza Sobral Freitas

Instituição: Clínica de Anestesia de Goiânia
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O bloqueio do eretor da espinha (BESP) é 
um bloqueio de plano interfacial descrito em 2016 a fim 
de fornecer analgesia/anestesia para intervenções cirúr-
gicas, dores crônicas ou agudas em região abdominal e/
ou torácica. Realizado via ultrassom (USG), com aces-
so ao dorso do paciente em decúbito lateral, sentado 
ou pronado, preferencialmente antes da cirurgia. Após 
posicionado, coloca-se o probe do USG para avaliação 
longitudinal parassagital das estruturas e inserção de 
agulha em plano, com injeção de anestésico local (AL) 
entre o plano profundo do músculo eretor da espinha e 
o processo transverso. Tal inserção leva AL em direção 
aos espaços paravertebral e intercostal, banhando os 
nervos da região. Após visualizada laminação, passa-se 
um cateter para novas intervenções nos próximos dias, 
se necessário. Relato do caso: Idosa de 81 anos, ASA IV, 
obesa mórbida, diabética, hipertensa e ansiosa. Sofreu 4 
quedas da própria altura, sendo a primeira 12 dias antes 
da cirurgia, resultando em fratura de 14 arcos vertebrais, 
(8 à direita e 6 à esquerda), derrame pleural bilateral e 
pneumotórax laminar à direita. Acamada, não conseguia 
manter inspiração habitual, com dessaturação e descon-
forto respiratório. Mantinha analgesia pré-operatória com 
nalbufina, AINEs, dipirona, morfina SOS e fazia uso de 
altas quantidades de O2 via máscara. A proposta anes-
tésica para toracocentese diagnóstica inicial consistiu 
em BESP com passagem de cateter de peridural bilateral 
e acompanhamento anestésico nos dias subsequentes 
para avaliar necessidade de uso de opioides, condição 
clínica e respiratória. Técnica realizada sob assepsia e 
conforme a literatura, sendo usada agulha de Tuohy no 
16. Instilada ropivacaína a 0,5%, 20 ml em cada plano, 
sendo observada divulsão entre as estruturas, com pas-
sagem de cateter e confirmação via USG com analgesia 
instantânea. Procedimento sem intercorrências. Pacien-
te evoluiu com melhora do padrão respiratório e da dor, 
sendo retirados AINEs e passado tramadol SOS. No dia 
seguinte, foi submetida a drenagem torácica devido à ci-
tologia. Nova analgesia via cateter. Seguiu com melhora, 

sendo sacado cateter 72 h após o procedimento inicial, 
quando paciente se encontrava sem uso de opioides, em 
melhor estado clínico e ventilatório. Discussão: Técnicas 
anestésicas variadas podem ser usadas para um mesmo 
caso, mas deve-se pesar o tamanho do procedimento, 
custo-benefício, contraindicações, condição clínica e 
afins. Apesar do BESP ter pouco tempo de descrição 
na literatura, já pode ser considerado uma técnica segu-
ra, barata e com pouca repercussão sistêmica. No caso 
em questão, foi pensado no BESP para analgesia intra e 
pós-operatória, conforto em relação à dor aguda e pos-
sível novo procedimento torácico. A diminuição do uso 
de opioides, oxigênio e melhora nas escalas analógicas 
de dor também são parâmetros importantes de avaliação 
em situações como a ora relatada.
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Bloqueio de fáscia clavipeitoral para fra-
tura de clavícula em paciente com pa-
restesia em membro superior ipsilateral:  
relato de caso

Rafael Cavalcanti Duarte Galvão*, Larissa Veríssimo Ra-
mos Silva, Thaís Romera Bergamo, Lucas Rodrigues de 
Farias, Claudia Marquez Simões 

Instituição: Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Bloqueios de nervos periféricos para ci-
rurgias de clavícula são utilizados a fim de gerar maior 
conforto para o paciente e para diminuir consumo de 
opioides no perioperatório. Para fratura de clavícula, o 
bloqueio periférico mais utilizado é o de plexo braquial 
via interescalênica, que gera parestesia transitória em 
membro superior ipsilateral. Descreveremos o caso de 
um paciente com fratura de clavícula à esquerda em que 
se optou por realizar os bloqueios de fáscia clavipeitoral 
e cervical superficial em vez do bloqueio do plexo bra-
quial, na tentativa de eliminar um fator “confundidor” do 
interescalênico, pois o paciente já apresentava pares-
tesia de mesmo membro decorrente da fratura. Relato 
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de caso: Paciente HL, sexo masculino, 62 anos, hígido, 
deu entrada no hospital referindo dor e parestesia em 
membro superior esquerdo após trauma fechado. Fo-
ram realizados exames de imagem que constataram fra-
tura de clavícula esquerda, sendo indicado o tratamento 
cirúrgico. Devido à queixa neurológica do paciente, foi 
optado por evitar o bloqueio de plexo braquial a fim de 
não gerar déficit ocasionado pela técnica regional. Sen-
do assim, foi realizado um bloqueio do plexo cervical 
superficial associado a um bloqueio de fáscia clavipei-
toral com 5 e 20 ml de ropivacaína a 0,5%, respecti-
vamente, respeitando as doses tóxicas, com paciente 
sob sedação consciente. O procedimento de correção 
foi iniciado em seguida sob anestesia geral, sendo utili-
zado fentanil, propofol e rocurônio na indução, seguido 
de manutenção intravenosa com propofol. Doses mí-
nimas de opioides foram utilizadas no intraoperatório. 
Paciente permaneceu sem dor no pós-operatório ime-
diato até a alta hospitalar no dia seguinte. Discussão: A 
inervação sensitiva da clavícula é tida como complexa 
e controversa. A sensibilidade da pele é sabidamente 
feita pelo nervo supraclavicular, podendo ser alcançada 
pelo bloqueio cervical superficial (BCS), no entanto, a 
clavícula em si possui múltiplas inervações. Todos os 
nervos sensitivos da região clavicular adentram a fáscia 
clavipeitoral para sua inervação, exceto o nervo supra-
clavicular. Dessa forma, considera-se que o bloqueio 
da fáscia clavipeitoral associado ao BCS seja suficien-
te para garantir analgesia para abordagem cirúrgica de 
fratura de clavícula, incluindo a incisão. Além disso, há 
preservação de motricidade e sensibilidade do membro 
superior ipsilateral ao bloqueio e sem bloqueio do nervo 
frênico, comum no bloqueio interescalênico.
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Bloqueio de gânglio estrelado como al-
ternativa para resolução de tempestade 
elétrica ventricular: relato de um caso
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barrem Nogueira¹, Felipe Souza Thyrso de Lara¹, Jéssica 
Prado Carnevalli¹
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Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A taquicardia ventricular recorrente (TVR), ou 
tempestade elétrica (TE), é definida como 3 ou mais epi-
sódios sustentados de taquicardia ventricular ou fibrilação 
ventricular em 24 h, com comprometimento hemodinâmi-
co e, muitas vezes, necessitando de intervenção elétrica. 
Estudos recentes evidenciam que o bloqueio simpático é 
útil no tratamento de tais arritmias ventriculares, sendo que 
o bloqueio do gânglio estrelado (BGE) guiado por ultras-
som é uma das técnicas empregadas. As habilidades do 
anestesiologista no manejo de bloqueios periféricos guia-
dos por ultrassonografia se mostram de grande valia tanto 
para uma maior segurança e eficácia da terapêutica quan-
to para a obtenção de melhores desfechos clínicos. Relato 
de caso: Paciente do sexo masculino, 15 anos, previamen-
te hígido, iniciou quadro de TVR em outubro de 2021, até o 
momento sem instabilidade hemodinâmica. Diagnosticado 
em janeiro de 2022 com displasia arritmogênica de ven-
trículo direito, estava em acompanhamento com a equipe 
de Cardiologia de um hospital. Ecocardiograma da época 
evidenciou insuficiência cardíaca com fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo reduzida. O paciente foi submetido a 
estudo eletrofisiológico em 11 de maio de 2022, seguido 
de ablação miocárdica e alta hospitalar para acompanha-
mento ambulatorial. Todavia, retornou ao hospital no dia 25 
de maio por parada cardiorrespiratória assistida. Mantido 
sob ventilação mecânica por instabilidade hemodinâmica 
associada a taquicardia ventricular (TV) monomórfica sus-
tentada e refratária à cardioversão e às medicações antiar-
rítmicas preconizadas. Em 26 de maio, a equipe de Anes-
tesiologia da instituição foi, então, prontamente acionada 
para realização do BGE, guiado por ultrassom, com o obje-
tivo de promover a interrupção da superatividade simpáti-
ca e possível reversão da arritmia. Administrado anestésico 
local (ropivacaína a 0,2%), 5 ml, bilateralmente, e obtida 
reversão temporária da TV. No entanto, devido à gravidade 
da doença de base e manutenção de instabilidade hemo-
dinâmica a despeito de altas doses de drogas vasoativas 
e antiarrítmicas, o paciente foi a óbito em 27 de maio de 
2022. Discussão: O BGE bloqueia fibras simpáticas cervi-
cais e tem sido amplamente defendido para o tratamento 
de diversas condições clínicas, tais como dor fantasma, 
neuralgia pós-herpética, dor oncológica e orofacial, cefa-
leia vascular e no tratamento de arritmias ventriculares re-
fratárias aos tratamentos convencionais. Embora o gânglio 
estrelado esteja localizado anteriormente à primeira cos-
tela, o bloqueio anestésico é administrado em tais marcos 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

158

anatômicos: tubérculo anterior da vértebra C6, cartilagem 
cricoide e artéria carótida. Comparada à punção às cegas 
tradicional, a técnica guiada por ultrassom tornou o BGE 
mais preciso e eficaz, com injeção de pequeno volume de 
anestésico local e melhor tolerabilidade, além de redução 
do risco de lesão de esôfago, vasos ou nervos.
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Bloqueio de gânglio estrelado em pa-
ciente com tempestade elétrica refratá-
ria: relato de caso
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Introdução: Apesar de não constituir tratamento de pri-
meira linha para pacientes com arritmias, o bloqueio do 
gânglio estrelado parece estar relacionado a um prog-
nóstico positivo em pacientes com arritmias ventriculares 
refratárias. Relato de caso: Paciente masculino, 18 anos, 
com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada idiopática e 
portador de CDI. Apresentava extensa fibrose em parede 
anterolateral de ventrículo esquerdo. Fazia uso de amioda-
rona 200 mg BID, enalapril 2,5 mg BID, carvedilol 3,125 mg 
BID, espironolactona 25 mg MID, furosemida 40 mg MID e 
escitalopram 10 mg MID. Paciente foi admitido em nosso 
serviço após estudo eletrofisiológico e tentativa de abla-
ção de cicatriz em outro local, devido tempestade elétrica 
e piora de ICC de perfil B. Durante este estudo, evoluiu 
com PCR durante 3 min e queda de fração de ejeção (de 
37% para 17%, pelo método de Simpson), após retorno 
de circulação espontânea. Na admissão, apresentou pio-
ra do padrão respiratório e volumoso derrame pleural à 
esquerda. Apresentou também sinais de intoxicação por 
amiodarona, como pneumonite e aumento do volume de 
tireoide. Doze dias após entrada no serviço, paciente apre-
sentou nova tempestade elétrica. Recebeu 16 choques de 
CDI, sem melhora. Foi iniciada lidocaína (bolus de 1 mg/kg 

e manutenção de 0,06 mg/kg/min). Evoluiu com pareste-
sia em membro superior esquerdo e em região precordial, 
sendo necessário suspensão de lidocaína. Em seguida, foi 
realizado bloqueio de gânglio estrelado esquerdo guiado 
por ultrassonografia com 10 ml de levobupivacaína 0,25%. 
Procedimento sem intercorrências. Paciente evoluiu com 
estabilidade hemodinâmica e ritmo sinusal. Dez dias após 
realização do bloqueio, o paciente foi submetido a trans-
plante cardíaco bicaval. Discussão: O gânglio estrelado 
apresenta fibras simpáticas cervicais e seu bloqueio pode 
ser indicado para casos de dores em membros superiores, 
região cervical e torácica alta, além de arritmias refratárias 
a outros tratamentos. É possível que esse bloqueio module 
sistema autonômico e imunológico, evitando recorrências 
da arritmia. No caso em questão, o paciente foi refratário 
a terapia elétrica, além de apresentar contraindicações ao 
uso de amiodarona e lidocaína, sendo o bloqueio do gân-
glio estrelado uma excelente indicação para controle do 
quadro e estabilização do paciente.
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Introdução: A ressecção de tumores de bexiga em pa-
rede lateral pode desencadear reflexo de contração da 
musculatura adutora da coxa pela estimulação dire-
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ta do nervo obturatório (NO) pelo eletrocautério. Para 
evitar esse reflexo, faz-se necessário, na maioria das 
vezes, anestesia geral com bloqueio neuromuscular 
adequado. Entretanto, em pacientes com previsibilida-
de de via aérea difícil, a anestesia regional associada a 
bloqueio de nervo periférico se torna atrativa na ausên-
cia de contraindicações. Relato de caso: OBP, 72 anos, 
masculino, estado físico P2 por hipertensão, hipotireoi-
dismo e história de fibrilação atrial paroxística contro-
lada com amiodarona. Paciente com programação de 
ressecção de tumor volumoso exofítico em parede la-
teral direita de bexiga. Ao exame das vias aéreas, apre-
sentava abertura oral reduzida, Mallampatti IV, distân-
cia tireomentoniana reduzida, bócio cervical, redução 
da extensão e flexão cervical, mas sem sinais de obs-
trução. Em virtude dos preditores de via aérea difícil e 
pouca cooperação do paciente para a intubação acor-
dada, foi optado por anestesia regional. Após venóclise 
periférica 20G e monitorização convencional com PNI, 
cardioscopia e oximetria de pulso, foi feita raquianeste-
sia com bupivacaína hiperbárica 0,5% na dose de 7,5 
mg associada a fentanil espinhal 10 mcg. Para garan-
tir imobilidade da musculatura adutora, foi realizado 
bloqueio do NO na face medial da região proximal da 
coxa direita sendo injetado 10 ml de lidocaína 1% com 
epinefrina entre o músculo adutor longo e adutor curto 
para bloqueio da divisão anterior e mais 10 ml da mes-
ma solução para bloqueio da divisão posterior entre o 
adutor curto e o adutor magno. Foi utilizada agulha de 
neuroestimulador Stimuplex A100 e confirmada correta 
localização da agulha após contração da musculatura 
adutora com estímulo de 0,5 mA. O procedimento du-
rou 60 min, o tumor foi completamente ressecado na 
avaliação macroscópica e o paciente não apresentou 
qualquer contração muscular dos adutores durante a 
ressecção. Discussão: O NO origina-se do ramo ante-
rior das raízes L2-L4 do plexo lombar. Seu trajeto inclui 
passagem pela parede lateral da pelve e é responsá-
vel pela inervação de músculos relacionados ao movi-
mento de adução da coxa e rotação externa do quadril. 
Durante a cirurgia de ressecção transuretral de tumor 
de bexiga em parede lateral, o uso do eletrocautério 
é capaz de estimular o NO em até 40% dos pacien-
tes, podendo causar a resposta involuntária de adução 
da coxa resultando em complicações intraoperatórias 
como perfuração de bexiga, lesão da artéria obturatória 
e até mesmo a impossibilidade de ressecção completa 
do tumor devido à dificuldade causada por contrações 
repetidas. Na ausência de contraindicações, o bloqueio 
do NO associado à raquianestesia torna-se uma boa 
opção em pacientes com ressalvas à anestesia geral, 
como via aérea difícil, com taxa de sucesso de 97% 
quando guiado por ultrassonografia.
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Introdução: A artroplastia total de joelho (ATJ) contribui 
para ocorrência de dor pós-operatória intensa. A realiza-
ção de bloqueio de nervos periféricos da região do joelho 
pode ser utilizada como alternativa para analgesia, sen-
do a baixa morbidade dessas técnicas um dos fatores 
considerados. A mobilização articular precoce é um as-
pecto importante para obtenção de bons resultados. A 
inervação do joelho inclui os nervos tibial, fibular comum, 
ramo posterior do nervo obturatório e nervo femoral. As 
técnicas de anestesia regional podem ser usadas na 
ATJ para promover anestesia intraoperatória e analgesia 
pós-operatória. Relato de caso: Paciente masculino, 76 
anos, obeso, portador de insuficiência venosa crônica e 
transtorno de ansiedade generalizada em programação 
cirúrgica de artroplastia total de joelho esquerdo. Reali-
zada monitorização não invasiva do paciente e como téc-
nica anestésica optou-se por realizar raquianestesia com 
bupivacaína pesada 0,5% (10 mg) e fentanil 50 mcg/ml 
(20 mcg), além de sedação com propofol em bomba de 
infusão contínua de TCI, sem intercorrências. Ao final do 
procedimento, foi realizado bloqueio do nervo periférico 
em região do canal dos adutores guiado por ultrasso-
nografia, sendo injetados 30 ml de ropivacaína a 0,3% 
e realizada passagem de cateter para manutenção de 
analgesia pós-operatória. No 1o dia pós-operatório, re-
latou parestesia e dificuldade motora com dor moderada 
aos movimentos. No dia seguinte, paciente evoluiu com 
dor intensa (EM = 10), palidez e sudorese durante fisiote-
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rapia, impossibilitando deambulação, com melhora com-
pleta do quadro álgico após infusão de 20 ml de ropiva-
caína a 0,4% em canal dos adutores. Paciente evoluiu 
com melhora progressiva do quadro álgico no decorrer 
da internação sem necessidade de novas infusões em 
cateter. Recebe alta hospitalar no 6o dia pós-operatório 
sem cateter em região do canal dos adutores, com oti-
mização de analgésicos orais e orientações. Discussão: 
O bloqueio de nervo periférico na região do joelho é co-
mumente utilizado como forma eficiente de analgesia 
pós-operatória. A inserção do cateter na região do ca-
nal dos adutores se mostrou uma estratégia interessan-
te visto que permite bom controle álgico, reabilitação 
efetiva no pós-operatório e administração periódica de 
anestésico local, possibilitando desta forma melhores 
resultados operatórios.

Referências
Zugliani AH, Verçosa N, Amaral JL, Barrucand L, Salgado 
C, Karam MB. Controle da dor pós-operatória da artro-
plastia total do joelho: é necessário associar o bloqueio 
do nervo isquiático ao bloqueio do nervo femoral?. Rev 
Bras Anestesiol. 2007;57(5):514-24.
Leite AGS, Rocha CMP, Paiva FDS. Anestesia em orto-
pedia e traumatologia. In: Manica James. Anestesiologia: 
princípios e técnicas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018; 
1135-55.

Bloqueio de nervos cervicais via interes-
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Introdução: Osteocondromatose múltipla é um tipo 
de tumor ósseo benigno. Distúrbio de metáfise óssea, 
transmissão autossômica dominante, caracterizada 
por exostose hereditária múltiplas, predominante no 
sexo masculino. Os osteocondromas desenvolvem 
em ossos de origem endocondral, são resultados da 
displasia periférica da placa de crescimento, causando 
deslocamento de áreas da placa. Acomete os ossos 
longos, da pelve, escápula, tornozelo e joelho. A 
complicação mais grave é a degeneração maligna das 
exostoses para condrossarcomas ou para outros tipos 
de sarcomas. É necessário o acompanhamento clínico 

e radiológico periódico. Relato de caso: Paciente 9 
anos, masculino, 32 kg, acompanhado da mãe. Nega 
outras comorbidades, alergias e uso contínuo de medi-
cações. Nega procedimentos cirúrgicos prévios. Exa-
mes laboratoriais dentro da normalidade. O paciente 
foi admitido em sala cirúrgica, consciente, orientado, 
eupneico, hidratado, estável hemodinamicamente, 
ASA PII. Realizada monitorização básica dos sinais 
vitais com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão 
não invasiva, e posteriormente capnografia. A técnica 
anestésica utilizada foi combinação de anestesia geral 
balanceada associada a bloqueio dos nervos de C5 e 
C6. A indução foi realizada com inalatório, sevoflurano 
4%, venóclise com Abocath 22. Administrado fentanil 
(3 mcg/kg), propofol (3 mg/kg) e atracúrío (0,5 mg/kg), 
manutenção com sevoflurano 2%. A criança foi intu-
bada com tubo no 5,5. Posicionada, e realizado pun-
ção para bloqueio dos nervos de C5 e C6, guiados por 
ultrassonografia, via interescalênica, optado por esta 
via devido anatomia alterada do paciente. Foi injetada 
ropivacaína a 0,5% 8 ml, utilizado agulha tipo Quincke  
no 22. O procedimento decorreu sem intercorrência e, 
ao final, a criança foi extubada em sala, calma, sem 
dor. Encaminhada à sala de recuperação anestésica. 
Discussão: Os bloqueios de nervos periféricos estão 
cada vez mais sendo difundidos na prática anestésica, 
promovem tanto uma excelente anestesia no intraope-
ratório quanto analgesia no pós-operatório, com me-
lhor controle da dor. Vários estudos têm comprovado 
sua eficácia, com evidências de sua analgesia preemp-
tiva, bloqueando a progressão de uma dor aguda para 
uma síndrome de dor crônica.
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Bloqueio de nervos mandibular e maxilar 
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lho miocutâneo: relato de caso
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Introdução: Pacientes com lesões cervicais ou em face 
são um desafio para os anestesiologistas. O conheci-
mento da anatomia e fisiologia do local de intervenção, 
associado ao manejo adequado das técnicas anestési-
cas, possibilita a escolha do melhor ato anestésico. Na 
face, a inervação sensitiva é provida principalmente pelo 
nervo trigêmeo e seus ramos oftálmico, maxilar e mandi-
bular. Nesse contexto, as técnicas de anestesia regional 
se destacam por possibilitarem um bloqueio sensitivo de 
uma determinada região sem alterar as características fi-
siológicas ou anatômicas da área a ser explorada. Além 
disso, destaca-se a utilização da ultrassonografia nesses 
procedimentos, nos quais acrescenta segurança e quali-
dade. Relato de caso: Paciente MPLN, sexo feminino, 55 
anos, hipertensa, diabética, obesa, dialítica, ASA III, pos-
sui proposta cirúrgica eletiva de exérese de tumor onco-
lógico ulcerado recidivante de partes moles em região de 
mento, associado à necessidade de reconstrução com 
retalho miocutâneo, oriundos de território mandibular e 
maxilar. Somam-se a tais quesitos o fator local da pre-
sença da lesão ulcerativa, hipervascularizada, em região 
de acoplamento da máscara facial, além de limitação da 
abertura oral, evidenciando uma conjuntura de fatores 
que predizem a existência de uma via aérea difícil. Diante 
disso, planejou-se o bloqueio anestésico dos nervos ma-
xilares e mandibulares como anestesia do sítio cirúrgico. 
O bloqueio regional foi executado bilateralmente com 
agulha de nervo periférico, guiado por ultrassonografia, 
com bupivacaína sem vasoconstritor 0,5%, sendo injeta-
dos 4 ml em cada nervo, sob sedação leve, midazolam 2 
mg e fentanil 50 mcg, uma vez que é necessário colabo-
ração da paciente com abertura bucal para melhor visua-
lização da fossa pterigopalatina. Após comprovada a efi-
cácia da anestesia, aprofundou-se a sedação com dose 
de ataque de dexmedetomidina 100 mcg, em 10 min. A 
paciente manteve ventilação espontânea, sob cateter 
de oxigênio, durante todo o procedimento, dispensando 
novas doses sedativas. Realizou-se a cirurgia proposta, 
com duração de 80 min, a qual progrediu sem intercor-
rências. A paciente foi encaminhada à URPA, onde re-
cebeu alta estável, orientada, sem uso de oxigênio su-
plementar. Discussão: Os bloqueios regionais podem ser 
usados para várias finalidades, desde reparo de feridas 
extensas, explorações cirúrgicas, redução de fraturas e 
controle da dor. A ultrassonografia garante a imagem em 
tempo real, definindo com precisão as referências ana-
tômicas, sendo atualmente um forte avanço na eficácia 
e segurança dos bloqueios regionais para diversas fina-
lidades. O estudo individualizado deste paciente, incluin-

do anamnese, história pregressa e exame físico, unido à 
proposta cirúrgica em questão, possibilitou ao anestesio-
logista avaliar e formular a melhor proposta anestésica 
para o caso, onde obteve-se uma anestesia menos inva-
siva, controle da dor, satisfação do cirurgião e do pacien-
te e menor risco de complicação.
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Bloqueio de plano transverso do tórax 
com inserção de cateter bilateral para 
controle álgico em cirurgia de correção 
de pectus excavatum: relatos de casos
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Introdução: Pectus excavatum (PE) é uma deformidade 
da parede torácica caracterizada pela depressão do es-
terno. O tratamento é indicado quando há redução da 
função pulmonar e baixa tolerância a exercícios, ou quan-
do um transtorno psicossocial relacionado ao aspecto 
estético reduz a qualidade de vida do paciente. Sinto-
mas como redução da complacência da parede torácica, 
dispneia, fadiga e precordialgia surgem na vida adulta. A 
técnica de Nuss, por ser minimamente invasiva, é con-
siderada promissora para correção de PE. Consiste na 
inserção, através dos espaços intercostais, de uma barra 
metálica posicionada abaixo do esterno. Essa barra é gi-
rada e propulsiona o esterno corrigindo a deformidade. O 
bloqueio do plano transverso do tórax (BPTT) guiado por 
ultrassom (US) foi descrito pela primeira vez em 2015. 
Após injeção de anestésico local no espaço entre o mús-
culo transverso torácico e o músculo intercostal interno 
a anestesia da parede anterior do tórax é alcançada pelo 
bloqueio dos ramos anteriores dos nervos intercostais. 
Relatos de casos: Jovem 1: homem, 15 anos, 183 cm, 
50 kg, ASA I, procurou atendimento devido a desconten-
tamento e vergonha do formato de seu tórax. Apresen-
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tando uma deformidade mista, com pectus carinatum à 
direita e PE à esquerda, foi submetido a cirurgia de Nuss 
para correção do PE. Jovem 2: homem, 16 anos, 188 cm, 
60 kg, ASA I, procurou atendimento devido a timidez pelo 
formato de seu tórax. Apresentando PE com deformida-
de importante, foi indicada a correção pela técnica de 
Nuss. Em ambos os pacientes, foram realizadas aneste-
sia peridural com inserção de cateter associada a anes-
tesia geral balanceada. No pós-operatório (PO) imediato 
foi realizado BPTT bilateral guiado por US com inserção 
de cateter. O controle álgico foi obtido com sucesso após 
administração de ropivacaína a 0,2% e 0,5% conforme 
avaliação clínica da dor. Discussão: Apesar de minima-
mente invasiva, a técnica de Nuss apresenta um desafio 
para os anestesiologistas devido a intenso estímulo álgi-
co. A dor é um temor para os pacientes e uma das cau-
sas que prolongam o tempo de internação. O controle 
álgico pela administração de ropivacaína via cateteres do 
tórax reduziu o consumo de opioides e permitiu a retira-
da precoce do cateter peridural, eliminando os riscos de 
complicações inerentes. Os pacientes receberam alta em 
72 h de PO com segurança e satisfação.
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Introdução: O bloqueio de plexo braquial via infracla-
vicular foi descrito pela primeira vez em 1973 com o 
objetivo de bloquear o plexo braquial ao nível dos fas-
cículos, diminuindo risco de pneumotórax. Está indica-
do para procedimentos em antebraço, mão e cotovelo. 
Essa via é um bom local para fixação do cateter, pois 
o mesmo ficará inserido abaixo dos músculos peitorais 
maior e menor estabilizando o cateter e dificultando o 

seu deslocamento. Relato de caso: FDT, feminina, 77 
anos, 54 kg, portadora de leucemia mieloide aguda, 
internada devido a infecção em segundo quirodáctilo 
direito que apresentava piora gradativa mesmo com o 
uso de antibioticoterapia de amplo espectro. Equipe 
cirúrgica indicou desbridamento com saída de secre-
ção piossanguinolenta. Evoluiu com melhora clínica 
parcial, porém com queixa álgica importante (EVA 9/10) 
e necessidade de reabordagem devido à presença de 
necrose distal. A técnica anestésica de escolha foi se-
dação venosa com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg, dex-
trocetamina 0,3 mg/kg e fentanil 1 mcg/kg associada 
a bloqueio do plexo braquial direito via infraclavicular, 
guiado por ultrassonografia com passagem de cateter. 
Para anestesia no intraoperatório, foi feito ropivacaína 
0,5% 20 ml pelo cateter e para analgesia contínua no 
pós-operatório foi utilizado ropivacaína 0,2% 5 ml/h. 
Nos dias subsequentes, permaneceu com infusão 
contínua de ropivacaína 0,2% 5 ml além da realização 
de bolus de 10 ml da mesma solução previamente às 
trocas dos curativos. Evoluiu com melhora gradual da 
dor e do aspecto da ferida, sendo retirado o cateter 
infraclavicular e recebendo alta hospitalar com a ferida 
cicatrizada 17 dias após. A analgesia contínua viabili-
zou as consecutivas trocas de curativos com seguran-
ça e conforto. Discussão: O bloqueio de plexo braquial 
contínuo via infraclavicular é uma excelente escolha 
em pacientes com múltiplas comorbidades e que se-
rão submetidos a diversos procedimentos dolorosos 
ao longo da internação hospitalar. O bloqueio regional 
contínuo viabiliza o menor consumo de opioides, pos-
sibilitando o melhor manejo do doente no pós-operató-
rio e, consequentemente, um melhor desfecho clínico e 
menor tempo de internação hospitalar.
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Introdução: As fraturas de colo de fêmur ocorrem com 
maior frequência em pacientes idosos e tem como op-
ção terapêutica a artroplastia (total ou parcial) de quadril. 
A anestesia para o tratamento cirúrgico da fratura proxi-
mal de fêmur tem se tornado um fator desafiador para o 
anestesiologista, uma vez que a população envelhece e 
tem mais comorbidades graves ao operar. Dessa manei-
ra, a anestesia e analgesia para ATQ devem ser de fácil 
execução e com menor morbidade pós-operatória. Os 
bloqueios de nervos periféricos são técnicas frequente-
mente utilizadas, dentre eles o bloqueio do plexo lombar 
(BPL) e do nervo ciático. O objetivo foi relatar um caso 
de artroplastia parcial de quadril com bloqueio de plexo 
lombar e nervo ciático como técnica anestésica em pa-
ciente com doença cardíaca grave. Relato de caso: Pa-
ciente feminino, 94 anos, portadora de estenose aórtica 
grave com fração de ejeção de 48% e estreitamentos lu-
minais coronarianos, em programação de cateterismo e 
implante valvular aórtico percutâneo. Indicada artroplas-
tia parcial de quadril para tratamento de fratura de colo 
de fêmur. Realizada monitorização de pressão arterial 
invasiva. Optado pela realização de BPL e nervo ciático 
como técnica anestésica. Prosseguiu-se com BPL com 
auxílio de estimulador de nervos periféricos, até obter 
contração adequada do quadríceps com uma corrente 
de 0,4 mA, e injetados 25 ml de solução de lidocaína 2% 
sem vasoconstritor e lidocaína 2% com vasoconstritor. 
Realizado, posteriormente, bloqueio do nervo ciático por 
via posterior, no ponto médio do sulco glúteo-femoral, 
e injetados 15 ml da mesma solução. Administrada fe-
nilefrina para controle adequado de pressão arterial du-
rante a cirurgia, que teve duração de 2h30min. Paciente 
encaminhada à unidade de terapia intensiva sem dor, 
estável hemodinamicamente. Discussão: A anestesia 
para artroplastia de quadril em pacientes idosos e com 
comorbidades cardíacas graves consiste em um desa-
fio para o anestesiologista. As vantagens dos bloqueios 
de nervos periféricos realizados no relato de caso são a 
facilidade de execução, analgesia pós-operatória e blo-
queio simpático limitado. No caso descrito, a realização 
de bloqueios regionais como única técnica anestésica 
objetivou anestesia com menor bloqueio simpático e, 
consequentemente, a redução da morbidade operatória 
em uma paciente portadora de estenose aórtica grave 
e obstrução difusa de coronárias. Dessa forma, os blo-
queios de nervos periféricos devem ser considerados na 
anestesia e analgesia de pacientes cirúrgicos e pode ser 
uma opção benéfica em pacientes com condições car-
díacas graves.
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Bloqueio de tronco superior para cirurgia 
de ombro como alternativa para minimi-
zar complicação de bloqueio hemidia-
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Introdução: Bloqueios regionais constituem excelentes 
opções anestésicas para cirurgias ortopédicas, sendo 
o controle da dor pós-operatória e a redução do con-
sumo de opioides suas maiores vantagens. Algumas 
técnicas de bloqueio do plexo braquial, como ao nível 
interescalênico, acarretam bloqueio de nervo frênico 
associado, resultando em paralisia hemidiafragmática 
e complicações pulmonares pós-operatórias indesejá-
veis. Relato de caso: Paciente RJS, 67 anos, negro, 
70 kg, tabagista de longa data, hipertenso, em uso 
contínuo de losartana. Sofreu fratura distal de claví-
cula esquerda por queda da própria altura dia 12 de 
abril de 2021, com planejamento de correção cirúr-
gica dois 2 após o trauma. Ao ser recebido em sala 
operatória, iniciado ato anestésico com sedação leve 
e avaliação diafragmática feita com probe convexo, 
abaixo do gradil costal esquerdo, na linha mamilar e 
sentido cranial. Após encontrar imagem adequada, foi 
feita avaliação do movimento diafragmático dinâmico 
e em modo M. Após, mapeamento por ultrassom da 
janela interescalênica na altura da 6a vértebra cervi-
cal, seguida por mapeamento proximal do plexo em 
busca da separação do tronco superior dos troncos 
médio e inferior. Injetados 8 ml de ropivacaína a 0,5% 
na porção superior da bainha paraneural e 4 ml na por-
ção inferior. Após, realizada indução venosa para IOT, 
com 150 mcg de fentanil, 150 mg de propofol e 40 mg  
de rocurônio. Posicionado em “cadeira de praia”, 
mantido em plano anestésico somente com isoflura-
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no durante todo o procedimento. Os medicamentos 
adjuvantes utilizados foram: 2 g cefazolina, 4 mg de 
dexametasona, 2 g de dipirona. Ao término da cirur-
gia, paciente teve extubação guiada por TOF e sem 
intercorrências. Levado à SRPA estável, consciente, 
ventilando em AA com SatO2 de 96%. No pós-ope-
ratório imediato (POI), teve avaliação diafragmática 
por US, obtendo movimento preservado na respira-
ção profunda e no sniff test. Quanto à avaliação da 
dor no POI e na 3a hora, apresentou ausência total da 
dor no sítio cirúrgico, como também movimentação 
do membro preservada e parestesia leve. Discussão: 
Cirurgias de osteossíntese de clavícula apresentam 
potencial doloroso pós-operatório considerável, que 
pode ser facilmente amenizado com a associação de 
bloqueios do plexo braquial. A abordagem proximal, 
entre os músculos interescalênicos acaba sendo uma 
escolha frequente, tendo bons resultados analgési-
cos. Entretanto, conforme concentração e volume dos 
anestésicos utilizados, há relatos de até mais de 90% 
de bloqueio do nervo frênico associado. Esta resulta 
em paralisia hemidiafragmática e, consequentemente, 
em potenciais complicações pulmonares pós-opera-
tórias, principalmente em pacientes idosos, obesos e 
com doenças pulmonares crônicas. Fica evidente que 
o avanço das técnicas de anestesia regional associada 
ao uso do ultrassom tem possibilitado melhores práti-
cas anestésicas, minimizando as complicações e oti-
mizando o atendimento aos pacientes.
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Introdução: Fraturas de quadril são emergências ortopé-
dicas frequentes, principalmente em pacientes idosos. 
Estratégias de analgesia perioperatória facilitam a mobili-
zação e o posicionamento do paciente, reduzindo o con-
sumo e os efeitos adversos de opioides. Os bloqueios 
periféricos também reduzem complicações pós-operató-
rias como estado confusional. Os bloqueios regionais já 
consagrados mostram não alcançar os ramos capsula-
res do quadril, diferentemente do que vem sendo bus-
cado com o bloqueio do grupo de nervos pericapsulares 
(BGNP) guiado por ultrassonografia. Métodos: Trata-se 
de um ensaio clínico, prospectivo, controlado, aleatori-
zado, em 20 pacientes idosos submetidos a cirurgia de 
correção de fratura de quadril. Foram realizadas 2 ava-
liações de intensidade de dor de todos os pacientes por 
meio da escala visual analógica (EVA). A 1a (EVA-PRÉ), 
durante a mobilização para a posição sentada, sem anal-
gesia. A 2a (EVA-PÓS), após alocação de pacientes em 
2  grupos: controle (C), em que 10 pacientes receberam 
a dose endovenosa de 1 mcg/kg de fentanil, e grupo 
BGNP, em que 10 pacientes receberam analgesia com 
25 ml de solução de ropivacaína 0,5% e lidocaína 1% 
por meio do bloqueio do grupo de nervos pericapsula-
res, guiado por ultrassonografia. Após 15 min de ambas 
as intervenções analgésicas, os pacientes foram mobili-
zados novamente para a posição sentada e reavaliados 
quanto à intensidade de dor. Em seguida, foi realizada 
raquianestesia com agulha de Tuohy 18G, com alocação 
de cateter em espaço subaracnóideo para titulação de 
bupivacaína isobárica, procedendo-se então ao proce-
dimento cirúrgico. Resultados: No presente estudo, a in-
tervenção com o BGNP reduziu os escores da EVA-PÓS 
(p <0,0001) em relação ao controle. Ambos os grupos 
eram semelhantes quanto à idade (p = 0,30) e quanto aos 
escores de EVA-PRÉ (p = 0,33). Conclusão: O bloqueio 
do grupo de nervos pericapsulares (BGNP) se mostrou 
superior em relação à analgesia venosa com fentanil na 
redução de escores de dor para mobilização de pacien-
tes idosos com fratura de quadril à posição sentada. 
Essa estratégia de analgesia mostrou ser uma técnica de 
bloqueio periférico segura e adequada à população ido-
sa. Futuros estudos sobre a influência dessa técnica no 
pós-operatório são promissores e podem contribuir para 
o melhor desfecho nesses casos.
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gica para cirurgia de escoliose idiopáti-
ca: relato de caso
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Introdução: A escoliose idiopática do adolescente é uma 
deformidade tridimensional da coluna vertebral que en-
globa a curvatura do plano coronal e a rotação no eixo 
axial com desvios rotatórios. Apresenta etiologia diversa 
que inclui fatores genéticos, distúrbios ósseos e muscu-
lares, alterações do disco intervertebral e anormalidades 
do crescimento. Quando se opta pelo tratamento cirúrgi-
co, a monitoração neurofisiológica intraoperatória (MNIO) 
é uma técnica estabelecida por ser um instrumento na 
detecção precoce de alterações neurofisiológicas que 
precedem as lesões neurológicas decorrentes do trau-
ma cirúrgico, que ainda podem ser revertidas. Sabendo 
do potencial álgico desse tipo de cirurgia e que existem 
várias medicações, entre elas os anestésicos inalatórios, 
que podem interferir na monitorização neurofisiológica, 
busca-se vias alternativas de analgesia sendo uma delas 
o bloqueio do músculo eretor da espinha (erector spi-
nae plane – ESP). O anestésico local é injetado entre o 
músculo eretor da espinha e o processo transverso da 
vértebra subjacente, agindo sobre os ramos dorsais e 
ventrais dos nervos espinhais torácicos. Relato de caso: 
Paciente ASA I, sexo feminino, 16 anos, submetida ao 
tratamento cirúrgico de escoliose idiopática, sem medi-
cações de uso crônico. Realizada a monitorização mul-
tiparamétrica, punção de acesso venoso periférico, blo-
queio do ESP e manutenção com anestesia venosa total. 
A paciente manteve-se estável hemodinamicamente du-
rante o ato cirúrgico, sem interferência nos padrões de 
monitorização neurofisiológicos. Ao final, realizou-se a 
extubação orotraqueal, sendo encaminhada para a sala 
de recuperação pós-anestésica e posteriormente de alta 
para o quarto, escala de Aldrete 10, funções motora e 
sensitiva preservadas. Discussão: Entre a programação 
anestésica utilizada nessas cirurgias, o bloqueio do ESP 
pode ser acrescentado como uma técnica promissora, 
com o objetivo de promover o auxílio analgésico sem 
interferência na MNIO. Desse modo, é alcançado o ob-
jetivo de uma cirurgia segura aliada a uma anestesia 

de qualidade com analgesia otimizada, melhorando a 
recuperação do paciente no pós-operatório imediato e 
permitindo uma alta precoce com rápida reabilitação e 
retorno às atividades diárias.
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Introdução: As fraturas do anel pélvico são encontradas 
em traumas de alta energia, sendo mais comum em ho-
mens jovens, chegando a 25% nos politraumatizados, 
com maior incidência de mortalidade, sequelas perma-
nentes e dor crônica. A articulação do anel pélvico é 
inervada por 3 nervos, nervo femoral L2-4, nervo ciático 
através do nervo do quadrado femoral L4-S3 e o nervo 
obturador pela sua divisão anterior L2-4. Como estratégia 
para analgesia desse tipo de fratura, podemos utilizar o 
BQL, pelo qual se obtém propagação do anestésico lo-
cal (AL) para o espaço paravertebral, possibilitando um 
bloqueio mais extenso e prolongado, com o potencial de 
proporcionar alívio da dor visceral. Essa analgesia resulta 
da dispersão de AL para a cadeia de gânglios simpáticos 
ou via nervos esplâncnicos, produzindo analgesia T6-L1. 
As abordagens distintas do BQL variam conforme local 
de deposição do AL e dos pontos de injeção, sendo des-
crito 4 abordagens: anterior, posterior, lateral e intramus-
cular. Relato de caso: Masculino, 32 anos, ASA II, com 
fratura de sacro, vértebra L5 e de acetábulo à esquerda, 
secundária a queda de 3 m de altura. Acompanhado pelo 
grupo da Dor com terapia farmacológica otimizada, po-
rém com queixa de dor 8 na EVA (escala visual analógica). 
Submetido a artrodese de coluna com descompressão 
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foraminal em S1, após 4 dias realizou osteossíntese de 
anel pélvico sob anestesia geral balanceada multimodal, 
com uso de dexmedetomidina, sulfato de magnésio e 
BQL posterior. Realizado bloqueio regional com paciente 
em DDH, guiado por USG com transdutor convexo, agu-
lha stimuplex 22GX100 e injeção bilateral de solução 20 
ml de ropivacaína 0,3% e lidocaína 1%. Agulhamento em 
plano ecográfico, com orientação lateromedial, até o bor-
do posterior do músculo quadrado lombar, no triângulo 
interfascial lombar e hidrodissecção fascial com 4 mL de 
SF0,9% e injetado o AL, sem intercorrências. O paciente 
foi acompanhado até 6 h PO e manteve com EVA 0/10. 
Discussão: Há relatos da utilidade do BQL como técni-
ca analgésica após cirurgia abdominal, uroginecológicas, 
porém há poucos relatos em fratura de quadril. O BQL 
proporciona um bom controle da dor no pós-operatório, 
prevenção, tratamento de dor crônica e redução do uso 
de opioides. A administração do AL no triângulo interfas-
cial lombar serve de conduto para dispersão no espaço 
paravertebral torácico, que possui fibras simpáticas e 
mecanorreceptores, estruturas com importante efeito no 
controle da dor aguda. Diante de uma fratura de anel pél-
vico, podemos ter associado lesões da inervação, assim, 
optou-se por realizar o BQL posterior como técnica anes-
tésica adjuvante, por se tratar de um bloqueio de planos 
interfaciais, obteve-se uma analgesia significativa, sem 
bloqueio motor pós-operatório. Neste caso, o BQL pos-
terior foi bastante efetivo na analgesia, já que a dispersão 
ampla do AL para as raízes nervosas e ramos do plexo 
lombar tende a produzir analgesia de quadril.
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Bloqueio do nervo peitoral tipo II para pre-
venção da síndrome dolorosa pós-mas-
tectomia: um estudo de extensão duplo-
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Introdução: O bloqueio do nervo peitoral tipo II (PEC-
SII) leva a uma menor intensidade da dor pós-opera-
tória. Examinamos se o PECSII também poderia redu-
zir a incidência e a intensidade da síndrome dolorosa 
pós-mastectomia (SDPM) em mulheres submetidas a 
cirurgia de câncer de mama. Métodos: Realizamos um 
estudo de extensão de um ensaio clínico randomiza-
do que comparou PECSII versus placebo em mulhe-
res submetidas a mastectomia. O desfecho primário 
foi qualquer dor crônica no sítio cirúrgico ou áreas 
adjacentes, definida como dor persistente/recorrente 
com duração ≥ 3 meses. Os desfechos secundários 
incluíram dor neuropática (escore ≥ 4 no questionário 
Douleur Neuropathique 4), uso de analgésicos/anti-in-
flamatórios, intensidade da dor, por meio do questio-
nário de McGill, e tipo, frequência e localização da dor. 
Resultados: Das 80 pacientes randomizadas no estudo 
de curto prazo, 53 (66%) completaram o acompanha-
mento de longo prazo (27 no grupo PECSII e 26 no 
grupo placebo). Após a cirurgia, o seguimento me-
diano (interquartil) foi de 16 (12–19) meses. Seis das 
27 pacientes (22%) no grupo PECSII e 17 das 26 pa-
cientes (65%) no grupo placebo relataram alguma dor 
crônica (risco relativo [RR], 0,34; intervalo de confiança 
de 95% [IC 95%] = 0,16–0,73, p = 0,005). O risco de 
dor neuropática também foi menor no grupo PECSII do 
que no grupo placebo (18,5% vs. 54%, respectivamen-
te; RR, 0,34; IC 95% = 0,14–0,82, p = 0,02). Não houve 
diferenças entre PECSII e placebo em relação a todos 
os outros desfechos relacionados à dor considerando 
o grupo de pacientes que desenvolveu SDPM. Conclu-
são: Entre os participantes que desenvolveram SDPM, 
não encontramos diferença na intensidade, duração e 
qualidade da dor entre os grupos PECSII e placebo. 
No entanto, os pacientes tratados com PECS II foram 
associados a uma incidência estatisticamente menor 
de SDPM do que aqueles que receberam placebo. 
Em conjunto, nossos resultados indicam que o PEC-
SII pode servir como uma estratégia anestésica crucial 
para diminuir o risco de SDPM em mulheres com cân-
cer de mama submetidas a mastectomia.
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Introdução: O bloqueio do plano anterior serrátil anterior 
é realizado guiado por ultrassom, ao nível da linha axilar 
média, próximo à 5a costela. Sua abrangência envolve 
raízes de nervos intercostais entre o 3o e 6o nível, nervo 
torácico longo e nervo toracodorsal. As cirurgias nesta 
região são frequentemente acompanhadas de dor pós-
-operatória intensa, por isso, o manejo dessa técnica 
anestésica tem se mostrado como uma ferramenta eficaz 
e importante para analgesia intra e pós-operatória tanto 
de cirurgias na mama como de outras cirurgias toráci-
cas e abdominais. Relato de caso: Paciente feminino, 65 
anos, ASA II, sem comorbidades prévias relatadas, ne-
gou alergias, peso 68 kg, ausência de dentes, sem outros 
preditores de via aérea difícil. Indicada para cirurgia de se-
torectomia mamária à esquerda. Encaminhada à sala ci-
rúrgica, monitorizada, realizada sedação inicial com 1 mg  
de midazolam. Realizado bloqueio do plano anterior 
serrátil guiado por ultrassom com 20 ml de ropivacaína 
0,4%. Mantida sob sedação com fentanil 50 mcg e pro-
pofol contínuo em baixas doses tituladas. Paciente não 
apresentou dor em sítio cirúrgico durante o procedimen-
to, que teve duração total de 150 min. Medicamentos 
adjuvantes realizados ao final da cirurgia: dipirona 2 g, 
ondansetrona 8 mg e parecoxibe 40 mg. Durante as pri-
meiras 24 h, referiu dor leve em região de incisão na pele, 
sendo controlada com uso de dipirona, sob demanda. 
Recebeu alta no dia seguinte ao procedimento. Discus-
são: O bloqueio do plano anterior serrátil tem sido uma 
boa alternativa para analgesia de cirurgias na mama, 
muitas vezes não necessitando de outras técnicas com-
plementares para analgesia. A melhoria da proficiência 
técnica para sua realização permite que as equipes cirúr-
gicas o tenham como uma opção para cirurgias mamá-
rias sendo realizadas apenas com tal bloqueio e sedação 
leve, permitindo, assim, que o paciente tenha mais con-
forto durante o procedimento, sem necessidade de intu-
bação orotraqueal ou complementação analgésica com 
uso de opioides potentes. Comparado com os métodos 
atuais usados para alívio da dor após cirurgia mamária, o 
bloqueio SAP tem seus méritos significativos, em alguns 

estudos com eficácia superior a bloqueios de neuroeixo 
como peridural. Particularmente, sua facilidade de uso 
e o baixo potencial de efeitos colaterais tornam-no uma 
boa perspectiva de aplicação na prática da anestesia em 
cirurgias mamárias de médio a grande portes.
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Bloqueio do plano do eretor da espinha 
lombar para analgesia após colecistec-
tomia videolaparoscópica: relato de caso
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Pimenta Junior, Fernanda Carvalho Maciel, Fernando de 
Carvalho Corrêa 
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Janeiro
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: O bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP 
block) é um bloqueio fascial entre o músculo eretor da es-
pinha e o processo transverso da vértebra. Foi descrito 
em 2016, inicialmente para tratamento de dor neuropática 
torácica e dor aguda no pós-operatório de cirurgia toráci-
ca, porém existem relatos promissores do seu uso em ci-
rurgias abdominais. Relato de caso: Paciente feminina, 35 
anos, ASA II por sobrepeso, encaminhada ao centro cirúr-
gico para realização de colecistectomia videolaparoscópi-
ca por cólica biliar refratária. Realizada anestesia geral ba-
lanceada, manutenção com sevoflurano e remifentanil. A 
analgesia foi feita com dipirona 3 g e cetoprofeno 100 mg,  
além de infiltração de anestésico local (AL) pela equipe 
cirúrgica nos portais do vídeo, enquanto a profilaxia de 
náuseas e vômitos foi realizada com dexametasona 8 mg 
e ondansetrona 4 mg. Paciente acordou na recuperação 
pós-anestésica (RPA) apresentando dor abdominal impor-
tante (EVA 9/10) e êmese. Foi feito resgate com 4 mg de 
ondansetrona para náuseas e ESP block lombar à direita 
para analgesia. O bloqueio foi realizado com a paciente 
em decúbito lateral esquerdo, com auxílio de ultrassom 
com probe curvo na altura dos processos transversos de 
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L1-L2, punção única com agulha 22G em plano e injeção 
de 30 ml de ropivacaína 0,5%. Após 15 min, referiu resolu-
ção da dor (EVA 0/10), porém manteve náuseas. Realizado 
1,25 mg de droperidol com melhora do quadro, recebendo 
alta da RPA. Permaneceu com dipirona, cetoprofeno e on-
dansetrona regulares, sem necessidade do uso de opioi-
des de resgate até a alta hospitalar no dia seguinte. Dis-
cussão: Antes da descrição do ESP block, os bloqueios 
de neuroeixo e bloqueios interfasciais abdominais (como 
bainha do músculo reto abdominal e plano do transverso 
abdominal) eram as técnicas de anestesia regional de es-
colha para analgesia em cirurgias abdominais. Em relação 
aos bloqueios de neuroeixo, o ESP oferece menor risco 
de lesão medular, hematoma epidural e infecção do SNC. 
Já em relação aos outros bloqueios interfasciais, o ESP 
apresenta dispersão anterior do AL injetado para dentro 
do espaço paravertebral e epidural, o que bloqueia não 
apenas as raízes dos nervos espinhais, mas também os 
ramos comunicantes que transmitem fibras simpáticas, 
levando à analgesia visceral. No que diz respeito ao uso 
de opioides, é importante salientar que têm como um de 
seus efeitos colaterais a ocorrência de náuseas e vômitos, 
o que poderia piorar o quadro da paciente. Existem algu-
mas limitações para realização do ESP, como posiciona-
mento do paciente, profundidade do bloqueio, variação na 
propagação do AL e possibilidade de ocasionar fraqueza 
motora por disseminação do anestésico para o plexo lom-
bar. A extensão da aplicabilidade clínica para o ESP block 
ainda não foi elucidada e as evidências clínicas são limita-
das, pois a maioria dos artigos publicados são relatos de 
casos, porém as evidências até o momento indicam que 
seu uso em cirurgias abdominais é promissor.
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Bloqueio do plano do músculo eretor da 
espinha como abordagem multimodal na 
analgesia pós-operatória de cirurgias da 
coluna vertebral: série de casos
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Introdução: Cirurgias da coluna vertebral estão associa-
das a quadros álgicos significativos e a busca por uma 
estratégia multimodal capaz de reduzir a dor pós-ope-
ratória permanece um desafio. No bloqueio fascial do 
plano do músculo eretor da espinha (ESP block), a inje-
ção do anestésico local (AL) alcança os ramos ventrais 
e, principalmente, dorsais dos nervos espinhais, promo-
vendo analgesia. Logo, a associação do ESP block pa-
rece ser uma técnica promissora no controle da dor pós-
-operatória de cirurgias toracolombares. Neste estudo, 
descrevemos uma série de casos em que foi realizado 
o ESP block e avaliado escores de dor no pré e nas 24 
h de pós-operatório. Série de casos: Participaram desse 
estudo 8 pacientes, 5 homens e 3 mulheres, com idade 
média de 45±11,72 anos, ASA I (3) e II (5), IMC 25,65±4,8 
kg/m2, submetidos a cirurgias de coluna toracolombar 
com 1–5 níveis de instrumentação cirúrgica (5 artrodeses 
e 3 laminectomias). Nenhum dos pacientes apresentava 
déficit neurológico e a média de escore de dor em re-
pouso pela escala visual analógica no pré-operatório foi 
7,25±3,2. Monitorizados com cardioscopia, oximetria de 
pulso, capnografia e pressão arterial não invasiva, todos 
foram induzidos com propofol 2 mg/kg, fentanil 3 mcg/
kg, lidocaína 1 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Manutenção 
com sevoflurano, remifentanil 0,3–1,0 mcg/kg/min e dex-
trocetamina 0,1 mg/kg/h. O bloqueio asséptico foi reali-
zado após indução anestésica, em decúbito dorsal, com 
transdutor linear em posição longitudinal, foi identificado 
o processo transverso, a agulha hiperecogênica inserida 
craniocaudal, até a fáscia anterior do músculo eretor da 
espinha e processo transverso correspondente, sendo 
realizada a injeção de 20 ml de ropivacaína 0,375% bila-
teral. Comparado ao escore de dor pré-operatório, hou-
ve redução significativa dos valores da dor no pós-ope-
ratório em repouso em todos os horários avaliados: 2 h 
(3,75±2,34; p = 0,014), 8 h (4,25±1,91; p = 0,016) e 24 h 
(3,75±2,69; p = 0,013). Entretanto, não foi encontrada re-
dução estatisticamente significativa dos escores de dor 
em movimento: 2 h (4,75±2,87; p = 0,058), 8 h (5,5±1,67; 
p = 0,09) e 24 h (5,12±2,42; p = 0,07). Todos os pacientes 
desta série receberam analgesia fixa no pós-operatório 
com dipirona (2 g) e cetoprofeno (100 mg). Discussão: 
Esta série de casos mostrou eficácia na diminuição da 
dor pós-operatória em repouso quando o ESP block foi 
realizado como técnica analgésica adjuvante nas cirur-
gias da coluna toracolombar, em consonância com os 
achados encontrados por Finnerty et al (2021), em es-
tudo randomizado. Em contrapartida, diferentemente 
dos resultados vistos por Zhu et al (2021), que observou  
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diminuição nos escores de dor em movimento, na presen-
te série de casos, não foi encontrado resultado estatistica-
mente relevante entre a dor pré-operatória em repouso e a 
pós em movimento nas primeiras 24 h. Mais estudos são 
necessários para elucidar as vantagens do ESP block no 
pós-operatório de cirurgias de coluna vertebral.
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Bloqueio do plano do serrátil para drena-
gem torácica: série de casos
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Introdução: A colocação de dreno torácico é um pro-
cedimento em geral realizado sob anestesia local ou 
sob bloqueio intercostal. O bloqueio do plano anterior 
do serrátil descrito inicialmente por Blanco et al (2013) 
bloqueia o nervo intercostobraquial, os ramos cutâneos 
laterais dos nervos intercostais, o nervo torácico longo 
e o nervo toracodorsal, sendo realizado principalmen-
te em cirurgias mamárias ou em fraturas múltiplas de 
costela. Relatamos 4 casos de pacientes submetidos a 
bloqueio do plano serrátil para drenagem torácica. Sé-
rie de casos: Apresentamos 4 casos de pacientes sub-
metidos a drenagem torácica, sendo 3 crianças de 3, 8 
e 9 anos sob anestesia geral inalatória e 1 adulto de 24 
anos sob sedação leve. Em todos os casos, foi asso-
ciado bloqueio do plano anterior do serrátil no 4o espa-
ço intercostal guiado por ultrassonografia, com volume 
anestésico de 0,5 ml/kg de levobupivacaina com va-
soconstritor, respeitando dose tóxica. As crianças evo-
luíram com dor no local do dreno no pós-operatório, 
porém sem necessidade de uso de opioide e sem inter-
ferência no movimento, sono ou alimentação. O adulto 
não apresentou nenhuma queixa de dor e não houve 
necessidade do uso de nenhuma medicação de resga-
te. Discussão: Galveias (2018), em seu relato de caso, 

obteve analgesia por 24 h após bloqueio do plano ser-
rátil anterior em paciente idosa com múltiplas fraturas  
de costelas e hemotórax volumoso com necessidade de  
colocação de dreno torácico e dor refratária a uso  
de dipirona e tramadol. Corso et al (2017) apresentou 
um caso de criança de 10 anos submetida a toracos-
copia videoassistida com drenagem torácica somente 
sob sedação e bloqueio do plano serrátil a nível do 4o 
espaço intercostal, com 0,4 ml/kg de volume anesté-
sico, que evoluiu no pós-operatório imediato com dor 
classificada como 2 em escala numérica, depois con-
siderada 0 após administração de paracetamol. Em 
nosso estudo, identificamos o relato de dor apenas nas 
crianças. Apesar do volume anestésico ser proporcio-
nalmente o mesmo, a massa anestésica empregada foi 
diferente entre adulto e crianças. Possivelmente, o re-
sultado analgésico apresentou diferença não só pela 
imaturidade na capacidade de discernir os estímulos 
álgicos na população pediátrica, como também pela 
diferença na concentração do anestésico depositado 
no local. Faz-se necessário, portanto, um estudo mais 
aprofundado para comprovação da eficácia deste blo-
queio em drenagem torácica nas diversas populações. 
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Bloqueio do plano eretor da espinha (ESP) 
para colecistectomia videolaparoscópica 
em paciente obeso: relato de caso
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Introdução: A cirurgia videolaparoscópica para co-
lecistectomias foi um grande avanço para recupera-
ção precoce do paciente e menor incidência de dor 
pós-operatória. Porém, quando se trata de pacientes 
obesos, há desafios, como a pressão do pneumoperi-
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tônio frequentemente elevada, com o risco de dor sig-
nificativa no pós-operatório e consequente consumo 
aumentado de opioides. Diante disso, novas técnicas 
de bloqueios regionais surgem como alternativas para 
diminuição dos escores de dor e redução do consumo 
de opioides no pós-operatório. Relato de caso: JEA, 
homem, 54 anos, altura 1,60 m, peso 105 kg, IMC 38,7 
(obesidade grau II). Diagnóstico prévio de síndrome 
da apneia obstrutiva do sono (SAOS) e uso de CPAP 
noturno; hipertenso controlado, em uso losartana 100 
mg/dia e anlodipino 5 mg/dia. Classificação ASA II. Ne-
gava alergias ou cirurgias prévias. Proposta cirúrgica 
de colecistectomia videolaparoscopia eletiva. Exames 
pré-operatórios de rotina laboratorial e ECG sem al-
terações. Assinado termo de consentimento cirúrgico 
e anestésico. Planejamento anestésico para realização 
de anestesia geral balanceada multimodal e bloqueio 
ESP bilateral. Checagem do aparelho de anestesia e 
material para via aérea difícil. Monitorização com ECG, 
PANI, SpO2, ETCO2, TOF e temperatura. Veia periféri-
ca cubital a esquerda com Jelco 18; realizado cetopro-
feno 100 mg, dexametasona 10 mg e antibioticopro-
filaxia com cefazolina 2 g. Com técnicas assépticas, 
realizado bloqueio ESP biliteral na altura de T4 com 
ropivacaína a 0,5% (volume total 30 ml) com auxílio de 
ultrassom e probe linear com paciente sentado. Boa 
visualização da dispersão anestésica no plano fascial 
entre o músculo eretor da espinha e o processo trans-
verso da vértebra. Após pré-oxigenação, indução com 
fentanil 150 mcg, dexmedetomidina 50 mcg, quetami-
na 25 mg, propofol 120 mg e succinilcolina 100 mg. 
IOT realizada com auxílio de bougie com tubo no 8,5. 
Após indução, realizado bloqueio neuromuscular com 
rocurônio 50 mg, dipirona 2 g e manutenção com sevo-
flurano 1,0 CAM. PANI e frequência cardíaca mantidas 
estáveis durante todo procedimento cirúrgico de apro-
ximadamente 1 h de duração. Reversão do bloqueio 
neuromuscular após TOF > 2 com neostigmina 2,5 mg 
e atropina 1,25 mg, além de ondansetrona 8 mg para 
profilaxia de náuseas e vômitos. Extubação sem inter-
corrências. Paciente sem queixas no POI. Transferido a 
SRPA, permanecendo monitorizado durante 12 h sem 
queixas álgicas, recebendo alta para enfermaria. Vin-
te e quatro horas após procedimento, referia dor leve 
que cedia ao uso de dipirona e AINES. Alta no 2o PO. 
Discussão: O bloqueio ESP se destaca em estratégias 
multimodais com intuito da redução dos escores de 
dor pós-operatória e do consumo de opioides. Diver-
sos estudos consolidam a eficácia desta técnica e 
corroboram com a utilização em múltiplos cenários, 
devido sua relativa facilidade de execução, poucas 
contraindicações e baixo risco de complicações.
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Bloqueio do plano eretor da espinha bila-
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Introdução: A analgesia em cirurgias cardíacas tradi-
cionalmente era baseada em altas doses de drogas 
endovenosas, sobretudo opioides. Com o avanço no 
conceito de fast tracking, a extubação após procedi-
mentos cardíacos ocorre de modo precoce. As técni-
cas minimamente invasivas e a anestesia regional guia-
da por ultrassonografia permitem realizar a extubação 
ainda na sala cirúrgica. Para tanto, o bloqueio eretor 
da espinha (ESP block) é uma alternativa eficaz. Con-
siste na injeção de anestésico local ventralmente ao 
músculo eretor da espinha permitindo a dispersão da 
solução por 5–9 níveis torácicos. Relato de caso: SRS, 
54 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia e diabetes mellitus. Em uso de losartana, 
sinvastatina, metformina, metoprolol e AAS. Vítima de 
infarto agudo do miocárdio há 15 dias. Submetida a re-
vascularização do miocárdio com circulação extracor-
pórea, sob anestesia geral e bloqueio do plano eretor 
da espinha (ESP block). Após sedação leve, a paciente 
posicionou-se em decúbito ventral para realização do 
bloqueio periférico. Transdutor ultrassônico foi posi-
cionado com orientação longitudinal a nível de T5 e 
lateral ao processo espinhoso. Com técnica em plano, 
a agulha foi introduzida em sentido cefalocaudal e rea-
lizou-se injeção de 15 ml de ropivacaína 0,5%, bilate-
ralmente. Após monitorização invasiva, prosseguiu-se 
com indução anestésica venosa. Cirurgia transcorreu 
sem intercorrências. Paciente extubada em sala ope-
ratória, sem uso de drogas vasoativas. Negou dor em 
região de esternotomia. Encaminhada à UTI com si-
nais vitais estáveis e sem queixas. Discussão: Em um 
ensaio clínico, foram avaliados 106 pacientes sendo 
53 submetidos a ESP bilateral a nível de T6 com ropi-
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vacaína 0,375% 3 mg/kg, e os outros 53, a analgesia 
endovenosa com paracetamol e tramadol após cirur-
gia cardíaca. Como desfecho primário foi avaliado o 
nível de dor após extubação e duração da analgesia 
nas 12 h subsequentes. O grupo ESP apresentou ní-
veis álgicos menores que 4/10 por uma duração maior 
(8,98±0,14 h) quando comparado ao grupo controle 
(4,60±0,12 h) (p = 0,0001). Outros trabalhos eviden-
ciam o funcionamento adequado dos bloqueios perifé-
ricos com boa analgesia torácica. A utilização de técni-
cas combinadas pode favorecer o desfecho cirúrgico, 
afetando o tempo de internamento hospitalar, custos e 
na qualidade de assistência ao paciente.
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Introdução: Estudos indicam que até 85% dos pacien-
tes submetidos a cirurgia cardíaca apresentam dor pós-
-operatória. A analgesia à base de opioides é confiável, 
mas está associada a NVPO, retenção urinária e demora 
na EOT. O bloqueio do plano eretor da espinha (ESPB) 
surgiu como uma técnica analgésica de fácil execução 
e segura, por conta da clareza de seus pontos de re-
ferência no USG. O objetivo do estudo foi avaliar a dor 
pós-operatória nas primeiras 48 h após cirurgia cardíaca 
comparando dois grupos em relação à dor categoriza-
da (≤3: leve; ≥4: moderada a severa). Métodos: Estudo 
prospectivo, randomizado, cego, aprovado pelo CEP e 

registrado no ReBEC (RBR-3npxs32). Dados coletados 
em hospital terciário. Critérios de inclusão: cirurgia car-
díaca via esternotomia, eletiva, idade 18–70 anos, ASA 
I–III, que assinassem o TCLE. Critérios de exclusão: in-
suficiência hepática, alergia a ropivacaína, fração de eje-
ção < 40%, cirurgia de urgência, instabilidade hemodi-
nâmica, uso crônico de opioides, reabordagem cirúrgica 
ou reintubação. Obtido tamanho da amostra pelo cálculo 
para duas proporções, do pacote stats do programa R, 
considerando o nível de significância de 5% e poder de 
90%. O tamanho amostral calculado foi de no mínimo 15 
pacientes por grupo. Incluídos 41 pacientes, divididos 
em 2 grupos: Intervenção (20 pacientes) e Controle (21 
pacientes). Na véspera da cirurgia, foi feita randomiza-
ção por programa computadorizado (www.random.org). 
Os pacientes foram submetidos a anestesia geral com 
midazolam 0,05 mg/kg, fentanil 5 mcg/kg, etomidato 
0,20 mg/kg e rocurônio 0,6–1,0 mg/kg; sevoflurane CAM 
2%; analgesia com morfina (50 mcg/kg) e dipirona (1 g), 
e dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h em BIC até EOT. Rea-
lizou-se no grupo Intervenção o ESPB bilateral guiado 
por USG. Com o paciente sentado, transdutor linear, ao 
nível de T6, foi usado agulha 22G de Quincke para a in-
jeção de 0,25 ml/kg de ropivacaína a 0,5% de cada lado. 
Os pacientes do GC foram submetidos a analgesia com 
BIC de morfina a 1,0 mg/h por 24 h. A intensidade da dor 
foi medida pela EVN nas primeiras 48 h após EOT. Feito 
resgate com morfina IV para dor moderada ou severa. 
Análise estatística por análise exploratória dos dados 
através de medidas resumo. Os grupos foram compa-
rados através dos testes t de Student, qui-quadrado ou 
ANOVA para medidas repetidas. Nível de significância 
de 5%. Resultados: Não foi encontrada diferença sig-
nificativa em nenhum dos tempos avaliados na com-
paração de dor categorizada, tanto no esterno quanto 
nos drenos, por meio de análise exploratória através de 
frequência e porcentagem. Não foi observada diferença 
na dose total de opioides intraoperatório e de resgate 
nas 48 h. Conclusão: O controle da dor foi eficiente em 
ambos os grupos estudados. A mesma eficácia de anal-
gesia e o menor consumo de morfina (total) sugerem que 
o ESPB pode ser uma estratégia eficaz para o controle 
de dor pós-operatória em cirurgia cardíaca.
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Bloqueio do plano eretor da espinha em 
cirurgia abdominal alta na síndrome de 
Sturge-Weber com via aérea impossível: 
relato de caso
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Santos, Layla Florencio Carvalho, Matheus de Almeida 
Frederico, Roberta Ribeiro Marques Brandão 

Instituição: Hospital Universitário Professor Alberto Antu-
nes (HUPAA) – Universidade Federal de Alagoas
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A síndrome de Sturge-Weber consiste em 
uma malformação vascular congênita que pode envolver 
cérebro, face e olhos. A presença de hemangiomas na 
cavidade oral e nas vias aéreas torna o manejo anesté-
sico desafiador. O bloqueio do plano eretor da espinha 
em região dorsal produz bloqueio analgésico amplo dos 
dermátomos correspondentes em plano anterior, e é al-
ternativa anestésica em situações específicas. Relato de 
caso: Paciente sexo feminino, 43 anos, 50 kg, 130 cm, 
portadora de síndrome de Sturge-Weber, epilepsia e de-
mência. Iniciou disfagia progressiva para líquidos e sóli-
dos, de 6 meses de evolução. Ao exame físico: tranquila, 
com comprometimento cognitivo e hemangioma em he-
miface esquerda, envolvendo as regiões orbitária, oral, 
nasal e cervical, distorcendo a anatomia da via aérea. 
PA: 120/80 mmHg, FC: 80 bpm, SatO2 96%, Mallampati 
IV. Em tomografia sem contraste de região cervical, foi 
evidenciada volumosa formação expansiva vegetante e 
de contornos lobulados envolvendo as áreas descritas e 
em contiguidade com o corpo da mandíbula ipsilateral, 
sem promover erosão óssea. Ultrassonografia de abdo-
me com doppler hepático constatou colelitíase. Labora-
tório: Hb 10,0 g.dL-1; Ht 31%, plaquetas: 126.000/mm3; 
INR: 1,04. Programadas gastrostomia, colecistectomia e 
apendicectomia profilática convencionais, sem aborda-
gem da via aérea. Realizado bloqueio do plano eretor da 
espinha e raquianestesia. O primeiro em hemitórax direi-
to, nível de T6, com levobupivacaína 0,5% com epinefri-
na 20 ml, lidocaína 2% com epinefrina 9 ml e sufentanil 
10 mcg. Raquianestesia com Quincke 25G, nível L3-L4, 
com bupivacaína hiperbárica 0,5% 4 ml, morfina 80 mcg 
e cefalodeclive 25° por 10 min. Monitorização com pres-
são arterial não invasiva, oximetria de pulso, cardiosco-
pia e sonda vesical de demora. Mantida em oxigênio sob 
cateter nasal a 3 L/min. Durante a cirurgia, foi corrigida 
hipotensão e bradicardia com metaraminol 2,5 mg e atro-
pina 0,5 mg, respectivamente. Recebeu 1000 ml de cris-
taloide, dipirona 2 g, ondansetrona 4 mg e a diurese foi 

de 500 ml. Tempo total de cirurgia foi 204 min. Evoluiu 
sem relato de dor até a alta. Recebeu alta hospitalar no 
8o dia de internação após adequação da dieta. Discus-
são: Pacientes com síndrome de Sturge-Weber podem 
apresentar alterações importantes em via aérea devido à 
expansão do hemangioma. A nossa paciente apresentou 
diversos preditores de intubação difícil e ventilação im-
possível devido à grande deformidade da face e compro-
metimento da via aérea. A intubação acordada e medi-
cações sedativas parenterais foram contraindicadas por 
impor risco à vida. A técnica cirúrgica convencional foi 
escolhida pelos riscos de disfunção hemodinâmica asso-
ciada a laparoscopia. O bloqueio do plano eretor da es-
pinha combinado à técnica regional possibilitou analge-
sia somática e visceral adicional e a garantia de sucesso 
anestésico em contexto de impossibilidade de abordar a 
via aérea.
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Bloqueio do plano eretor da espinha para 
mastectomias com retalho de grande 
dorsal: relato de caso
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Introdução: Um número considerável de mulheres sub-
metidas a mastectomias por câncer desenvolvem dor 
crônica, muitas vezes limitante. Sabe-se que a dor crôni-
ca tem íntima relação e possui como principal fator de 
risco a dor aguda pós-operatória. A analgesia pós-ope-
ratória em cirurgia de mama é difícil devido à natureza 
extensa da cirurgia e à complexidade da inervação da 
mama. Sendo assim, um bom controle álgico pós-opera-
tório é essencial para desfechos positivos a médio e lon-
go prazos. Neste caso, foi utilizada como técnica o blo-
queio do plano eretor da espinha (ESP), proporcionando 
boa analgesia pós-operatória com economia de opioides 
e redução de náuseas e vômitos. Relato de caso: Trata-se 
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de paciente do sexo feminino, 66 anos, 60 kg, portadora 
de hipertensão arterial e diabetes mellitus II, diagnostica-
da com carcinoma invasivo grau 3 de mama esquerda. 
Realizou quimioterapia neoadjuvante durante 6 meses. 
Proposta cirúrgica de mastectomia higiênica com esva-
ziamento axilar baixo e reconstrução com retalho grande 
dorsal. Tumor comprometendo toda a mama esquerda, 
com ulceração cutânea e invasão dos planos musculares. 
Laboratório pré-operatório: hemoglobina (Hb) 7,7 mg/dl, 
sem outras alterações. Realizada anestesia geral com 
uso de fentanil 200 mcg, lidocaína 100 mg, propofol 120 
mg, rocurônio 50 mg, cetamina 20 mg intravenoso, asso-
ciado a bloqueio ESP com auxílio de ultrassom e infusão 
de 25 ml de ropivacaína 0,4%. Realizada transfusão de 
um concentrado de hemácias após gasometria intraope-
ratória evidenciando Hb 6,8. Realizado dipirona 2 g in-
travenosa ao final. Pós-operatório mantido com dipirona 
regular 2 g, sem relato de dor ou demais intercorrências. 
Discussão: O bloqueio ESP está se mostrando promis-
sor como técnica regional para analgesia de cirurgia de 
mama. Pequenos ensaios clínicos randomizados mos-
traram analgesia efetiva e consumo reduzido de opioi-
des no pós-operatório em comparação à terapia padrão 
com bloqueio de neuroeixo em pacientes submetidos a 
cirurgias oncológicas de mama, incluindo mastectomia. 
As principais vantagens do bloqueio ESP são: ser menos 
invasivo do que a analgesia peridural torácica, confiável 
e de simples execução. Promove analgesia para diversos 
dermátomos a partir do nível da injeção por meio do blo-
queio dos ramos ventrais e dorsais dos nervos espinhais 
assim como das fibras nervosas simpáticas. Comparado 
aos bloqueios de neuroeixo, reduz risco de injúria me-
dular, hematoma e infecções. No contexto de cirurgias 
de mama, a analgesia pós-operatória é difícil devido à 
extensa natureza da cirurgia e à inervação complexa da 
mama. A dor pós-operatória surge de 2 principais contri-
buintes: nervos intercostais e plexo braquial. Os nervos 
oriundos desses plexos estão envolvidos tanto na dor 
aguda como na dor crônica, sendo o bloqueio ESP capaz 
de atuar em ambas as origens, principalmente quando 
realizado em níveis torácicos mais altos e com volume 
suficiente, impactando principalmente na redução de 
consumo de opioides no pós-operatório.
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Bloqueio do plano eretor da espinha ver-
sus peridural em neurocirurgia para tumor 
medular via toracotomia: relato de caso
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Introdução: A analgesia pós-operatória para cirurgias to-
rácicas ainda representa um desafio para a anestesio-
logia. As técnicas de bloqueio neuroaxial (no caso, blo-
queio peridural torácico) para essa região são geralmente 
associadas à anestesia geral e diminuem o consumo de 
anestésicos, principalmente opioides. Apresenta muitas 
consequências positivas, incluindo mobilização preco-
ce e redução de atelectasia no período pós-operatório 
imediato. O bloqueio eretor da espinha (ESP block) é um 
bloqueio relativamente novo, inicialmente descrito para 
analgesia de dor torácica crônica, porém já amplamente 
descrito para anestesia e analgesia em procedimentos 
cirúrgicos torácicos. Relato de caso: Paciente do sexo 
feminino, 61 anos, ASA II por hipertensão arterial sistêmi-
ca e obesidade, com tumor medular em coluna torácica 
com compressão radicular a nível de T6-T8, submetida a 
descompressão medular via toracotomia aberta à direita. 
Monitorização multiparamétrica, sonda vesical de demo-
ra, punção venosa central, pressão arterial invasiva. Rea-
lizada anestesia geral endovenosa total onde na indução 
foi utilizado midazolam 1 mg, fentanil 200 mcg, lidocaína 
60 mg, propofol 150 mg e rocurônio 50 mg, associada a 
ESP block à direita guiado por ultrassonografia (US) com 
injeção de novabupivacaína sem vasoconstritor a 0,5% 
20 ml. Intubação com tubo duplo lúmen seletivo à direita 
no 35 sob videolaringoscopia. Manutenção com propo-
fol e remifentanil em infusão alvo controlada e ventila-
ção mecânica controlada a volume, com parâmetros de 
ventilação protetora. Paciente manteve-se estável hemo-
dinamicamente no intraoperatório, sendo extubada em 
sala cirúrgica sem intercorrências. Manteve-se em leito 
de UTI por 48 h, e nas primeiras 12 h evoluiu com es-
cala analógica de dor grau 4, necessitando somente de 
resgate analgésico com dipirona. Discussão: Acredita-se 
que o ESP block resulte em menos complicações, como: 
paralisia nervosa, hematoma e lesões pulmonares. O 
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bloqueio peridural, devido a possíveis contraindicações, 
abre a possibilidade de outras alternativas seguras que 
forneçam analgesia adequada, sem contato com o neu-
roeixo e diminuam a probabilidade de bloqueios simpáti-
cos com instabilidade hemodinâmica. O ESP block tam-
bém tem sido descrito como relativamente mais fácil de 
executar quando comparada a outros bloqueios, como o 
peridural e paravertebral.
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Bloqueio do plexo braquial costoclavicu-
lar em cirurgia para fratura de rádio bila-
teral: relato de caso
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Introdução: Para a realização de cirurgias de membros 
superiores, o bloqueio regional do plexo braquial é a téc-
nica de escolha. Quando utilizada a técnica interescalê-
nica, o risco de bloqueio do nervo frênico pode atingir 
100%. Alguns trabalhos demonstraram risco de até 34% 
durante o bloqueio supraclavicular guiado por ultrasso-
nografia. Existe maior preocupação em pacientes com 
doença pulmonar e submetidos a cirurgia bilateral. Uma 
alternativa que confere baixo risco de paralisia hemidia-
fragmática é o bloqueio do plexo braquial costoclavicu-
lar, realizado na fossa infraclavicular proximal, onde os 3 
fascículos encontram-se agrupados, com anatomia favo-
rável para utilização da ultrassonografia. Relato de caso: 
Mulher, 67 anos, 68 kg, hipertensa, compareceu ao ser-
viço para realização de correção cirúrgica de fratura de 
rádio distal bilateral. Puncionado acesso periférico e ins-
talada monitorização básica. Parâmetros admissionais: 
PA = 135x80 mmHg; FC = 70 bpm e SpO2 = 100%. Para 
sedação, foram infundidos fentanil 50 mcg IV e propofol 

em TCI com alvo 0,7 mcg.ml-¹ IV. Realizou-se bloqueio do 
plexo braquial no espaço costoclavicular bilateral guiado 
por ultrassonografia e estimulador de nervo periférico. 
Cada sítio foi banhado com um volume de 20 ml de uma 
solução de ropivacaína 0,5%. Os bloqueios sensitivo e 
motor mantiveram-se durante o procedimento (180 min), 
sem necessidade de complementação de sedação ou 
analgesia venosa. Ao final, a paciente foi encaminhada à 
sala de recuperação pós-anestésica consciente, orienta-
da, eupneica, normotensa e sem queixa de dor. Discus-
são: A anestesia regional periférica é técnica de escolha 
para cirurgias de membros superiores por conferir qua-
lidade anestésica e analgesia duradoura. Atenção deve 
ser dada aos bloqueios acima da clavícula pelo risco 
inerente de paralisia do nervo frênico, principalmente em 
pacientes pneumopatas e submetidos a bloqueios bilate-
rais. Apesar do pequeno número de estudos investigan-
do o bloqueio costoclavicular, evidências sugerem que 
essa é uma técnica anestésica segura e eficaz.
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tal e suas consequências: relato de caso
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Introdução: Raquianestesia total é uma rara complica-
ção do bloqueio descrito por Winnie para procedimentos 
do membro superior. O objetivo deste estudo é relatar 
o caso de um paciente que evoluiu com raquianeste-
sia total e mielopatia cervical isquêmica com sequelas 
sensitivas e motoras secundárias ao bloqueio. Relato 
de caso: Paciente masculino, 32 anos, 126 kg e 1,80 m,  
ASA III, submetido a artrotomia de cotovelo direito. Após 
sedação com 4 mg de midazolam e 100 mcg de fentanil, 
introduzida agulha Quincke 22G ao nível da cartilagem 
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cricoide para realização do bloqueio interescalênico 
pela técnica de Winnie. Referida parestesia no membro 
superior ipsilateral à punção. Após aspiração negativa 
da seringa, administrados 20 ml de lidocaína a 2% com 
vasopressor 1:200.000 e 20 ml de ropivacaína a 1%. 
Durante administração final, o paciente evolui imedia-
tamente com inconsciência, hipotensão, bradicardia e 
apneia. Levantada hipótese de intoxicação por anesté-
sico local ou raquianestesia total. Realizada intubação 
orotraqueal sem necessidade de agentes hipnóticos ou 
bloqueadores neuromusculares, além de suporte hemo-
dinâmico com doses tituladas de efedrina e ventilação 
mecânica. Ato cirúrgico realizado em posição de cefa-
loaclive. Manutenção da hipnose com sevoflurano a 2%. 
Durante o intraoperatório, observou-se a presença de 
midríase bilateral com pupilas não fotorreagentes, su-
gerindo o diagnóstico de raquianestesia total. Após 180 
min de procedimento, observou-se atraso no despertar 
em aproximadamente 60 min. Ao acordar, paciente refe-
riu parestesia na mão direita e abdominal, associada a 
diminuição de força em membros inferiores (+3/+5). Re-
cuperou-se em leito de terapia intensiva. Após 5 dias do 
procedimento, realizou ressonância magnética eviden-
ciando insulto vascular isquêmico e processo desmie-
linizante de C3-C7, além de lesões isquêmicas agudas 
em lobos occipitais. Recebeu tratamento com corticoi-
de e fisioterapia em enfermaria por 5 dias. Atualmente, 
mantém acompanhamento ambulatorial com leves quei-
xas de deambulação e parestesia abdominal. Discussão: 
Apesar do advento de novas técnicas para realização de 
bloqueios periféricos, a falta de familiaridade dos pro-
fissionais faz com que técnicas baseadas em referên-
cias anatômicas e parestesia ainda sejam utilizadas. Em 
nosso caso, apesar da parestesia e aspiração negativas, 
houve punção intratecal. Podemos apontar o uso de 
agulha cortante como um dos fatores de risco. O efeito 
de massa e do alto volume de anestésico local, neces-
sário para efetividade da técnica de Winnie, somado ao 
efeito vasoconstritor da epinefrina, resultou em compro-
metimento medular isquêmico com sequelas possivel-
mente permanentes nesse paciente. Estratégias como 
punção guiada por ultrassom e uso de agulha romba 
aumentam a margem de segurança do bloqueio. Esses 
elementos propiciam um menor volume de anestésico 
local e menor dependência de referências anatômicas, 
diminuindo o risco de punção inadvertida e suas possí-
veis complicações.
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Bloqueio do quadrado lombar (QL-block) 
versus anestesia peridural lombar em pa-
cientes submetidos a alveoloplastia com 
enxerto ósseo: uma série de casos
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Introdução: A fissura labiopalatina é um espaço anor-
mal, congênito, de etiologia incerta, no lábio superior, 
alvéolo ou palato. Os pacientes apresentam vários 
problemas como distúrbios dentários, deformidade nasal 
e dificuldades na alimentação e fala. O enxerto primário 
é o tratamento de escolha das fissuras alveolares, 
sendo a crista do ilíaco usada como área doadora pela 
facilidade de acesso, quantidade suficiente de enxerto e 
bom resultado pós-operatório. O bloqueio do quadrado 
lombar (QL-block) faz parte da estratégia de analgesia 
para esse procedimento devido a íntima relação da mus-
culatura lombar com a crista do ilíaco. Série de casos: 
Foram avaliados 35 pacientes, entre janeiro de 2020 e 
dezembro de 2021, submetidos a alveoloplastia com en-
xerto ilíaco. Vinte e cinco foram submetidos ao QL-block 
(grupo B, levobupivacaína 0,25% com epinefrina, 20–30 
ml) associado a anestesia geral balanceada, sendo o QL-
-block do tipo I (16,0%) ou tipo II (84,0%) guiados por 
ultrassom. Dez pacientes foram submetidos a peridural 
(grupo P), punção mediana única em L4-L5 (levobupiva-
caína 0,25% com epinefrina, 20 ml e sulfato de morfina 
1 mg) associado a anestesia geral balanceada. No pós-
-operatório, ambos os grupos apresentaram resultados 
similares quanto ao controle da dor nas primeiras 24 h 
(p-valor = 0,906): 28,0% no grupo B e 30,0% no grupo 
P. Em relação à ocorrência de náusea e vômito (NVPO), 
o grupo B apresentou menor frequência do evento (8,0% 
vs. 30,0%), no entanto, essa diferença não apresentou 
significância estatística (p-valor = 0,093). O controle ade-
quado da dor e a menor ocorrência de NVPO podem 
ter favorecido a ocorrência de alta em menos de 24 h 
de pós-operatório no grupo B. Discussão: O QL-block 
proporciona analgesia pós-operatória com menos efei-
tos adversos como náuseas, vômitos e prurido quando 
comparado a outras técnicas. Isso reforça o observa-
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do no presente estudo, no qual o controle da dor e da 
ocorrência de NVPO foi superior nos pacientes do grupo 
B, apresentando alta precoce quando comparados aos 
pacientes do grupo P. Esses achados indicam o QL- 
-block para cirurgia de alveoloplastia como uma ferra-
menta muito importante. Ao observar os resultados pro-
missores do QL-block, o bloqueio do neuroeixo para esse 
procedimento foi abandonado em nosso serviço já no iní-
cio de 2022. Na atualidade, a qualidade em anestesia e 
a satisfação do paciente tem sido destaque, buscando 
cada vez mais realizar uma anestesia que proporcione 
menos complicações e efeitos clínicos indesejáveis no 
pós-operatório, atrelada a uma alta hospitalar precoce 
com menor custo e redução da exposição a infecção. 
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Introdução: A aplicação de bloqueio do transverso ab-
dominal (TAP block) já demonstrou reduzir os escores 
de dor e o consumo de morfina no pós-operatório, as-
sim como o bloqueio do quadrado lombar (BQL). Até 
o momento, não identificamos estudos que comparem 
efeitos analgésicos destas técnicas por prazo maior que 
48 h. O objetivo deste ensaio foi comparar a analgesia 
pós-operatória em pacientes recebendo uma ou outra 
destas técnicas de anestesia regional para prevenção 
de dor pós-operatória em cirurgias laparoscópicas gi-
necológicas no pós-operatório (PO) imediato, 6 h após, 
no 1o e no 2o dias PO. Métodos: Este ensaio prospecti-
vo, controlado, duplamente encoberto foi realizado com 
amostra de 75 pacientes (16–70 anos) programados para 
serem submetidos a laparoscopia ginecológica distribuí-
da aleatoriamente em 3 grupos comparou a analgesia 
no pós-operatório de laparoscopia ginecológica apenas 

com anestesia geral, ou com associação de TAP block 
ou BQL. Foram comparadas a analgesia PO até 2 dias 
após a cirurgia e a qualidade de vida através de inven-
tário breve de dor (IBD) no 7o dia PO. Os participantes 
foram monitorizados com cardioscópio, oxímetro de 
pulso, pressão arterial não invasiva e SetLine para mo-
nitorização de nível de hipnose. Após a punção venosa 
periférica, receberam antibioticoprofilaxia com cefazo-
lina 2 g, e medicação pré-anestésica com midazolam  
0,05 mg.kg-1. Após 5 min de pré-oxigenação, recebe-
ram indução anestésica venosa com lidocaína 2% sem 
vasoconstritor 1 mg.kg-1; fentanil 4 mcg.kg-1; propofol 
até hipnose adequada guiada pelo SeTLine (25–50); e ci-
satracúrio 0,15 mg.kg-1, com intubação traqueal e venti-
lação mecânica após relaxamento muscular adequado. A 
anestesia era mantida com propofol em infusão contínua 
guiada pelo SetLine e remifentanil em infusão contínua 
0,1–0,5 mcg.kg-1.min-1, para manter pressão arterial 
sistólica dentro de 20% de oscilação a partir do valor 
de base. Todos os participantes do estudo receberam 
ondansetrona 8 mg, dipirona 2 g, cetoprofeno 100 mg,  
dexametasona 10 mg e morfina 3 mg na indução da 
anestesia. Ao término da cirurgia, após recuperação par-
cial do bloqueio neuromuscular, os pacientes receberam 
atropina 0,01 mg.kg-1 e neostigmina 0.02 mg.kg-1 antes 
da extubação traqueal. Ao fim da cirurgia, os pacientes 
dos grupos GTB e GQL receberam os bloqueios corres-
pondentes bilateralmente, sempre guiados por US. Após 
despertar e estabilização hemodinâmica e respiratória, 
os pacientes eram encaminhados à sala de recuperação 
pós-anestésica. Resultados: O grupo controle (GC) apre-
sentou os maiores escores de dor nos 4 momentos, além 
apresentar maior variação ao longo do tempo (3,04±2,85 
a 5,72±1,46). O grupo quadrado lombar (GQL) foi o que 
apresentou menores escores de dor e menor variação 
ao longo do tempo (0,08±0,4 a 0,8±1,04). O grupo TAP 
block (GTB) se manteve em posição intermediária na 
comparação com os outros grupos tanto nos escores de 
dor como na variação ao longo do tempo. Conclusão: O 
bloqueio do quadrado lombar foi mais efetivo em redu-
zir a dor e o consumo de opioides no pós-operatório de 
laparoscopia para cirurgia ginecológica, com benefícios 
até 7 dias após a cirurgia.
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Introdução: Com a incidência crescente do câncer de 
mama, a mastectomia se tornou uma das cirurgias mais 
realizadas no mundo; com isso, torna-se crescente a ne-
cessidade de técnicas anestésicas que possibilitem reduzir 
escores de dor pós-operatória, uso de opioides, náuseas 
e vômitos, tempo de recuperação anestésica. Em cirurgias 
oncológicas, evidências mostram que a anestesia regional 
pode atenuar a resposta inflamatória ao trauma e possivel-
mente contribuir na inibição do crescimento tumoral. Na 
mastectomia radical, o bloqueio dos nervos peitorais (PEC 
I e II) vem sendo citado com técnica anestésica associa-
da à sedação, dispensado uso de anestesia geral. Relato 
de caso: Mulher de 73 anos, IMC 29,7 kg/cm2, hiperten-
sa, cooperativa, portadora carcinoma invasivo de mama 
direita pós-quimioterapia neoadjuvante, estado físico ASA 
III, programada para mastectomia radical de mama direita 
com reconstrução simples. Após consentimento livre e es-
clarecido da paciente, como técnica anestésica foi optado 
por bloqueio dos nervos peitorais (PEC I e II) associado à 
sedação. Em sala cirúrgica com a paciente em decúbito 
dorsal, após monitorização de rotina, foi realizada sedação 
com midazolam (0,05 mg/kg), fentanil (1 mcg/kg) e pro-
pofol em infusão alvo controlada com objetivo de escala 
clínica de Ramsay 3, foi mantida em respiração espontâ-
nea em uso de cateter nasal 3 L/min. Para a execução do 
bloqueio, foi utilizado USG com transdutor linear de alta 
frequência, posicionado de forma oblíqua em região infra-
clavicular a nível da 2a costela. Após identificação de estru-
turas almejadas, foi realizado o bloqueio com agulha espi-
nhal 22G, em plano, sentido médio-lateral, injetados 10 ml 
de ropivacaína 0,5% na fáscia entre os músculos peitorais 
maior e menor. Em seguida, o transdutor foi posicionado 
em sentido inferior e lateral, a nível de 3a costela em linha 
axilar anterior e injetados 20 ml de ropivacaína 0,5% entre 
os músculos peitoral menor e serrátil anterior. A pacien-
te manteve-se estável e sem sinais clínicos sugestivos de 
dor durante os 160 min de cirurgia, não havendo neces-

sidade de conversão para anestesia geral. Ao término do 
procedimento, sem queixa de dor, após recuperação anes-
tésica, foi encaminhada à enfermaria. Recebeu alta hos-
pitalar após 18 h, sem queixa de dor e sem necessidade 
de opioide. Discussão: A associação dos bloqueios PEC 
I e II, resulta no bloqueio dos ramos anteriores dos nervos 
intercostais de T2-T6, além dos nervos peitorais, torácico 
longo e toracodorsal. Em revisão de literatura, é eviden-
te os benefícios dessa técnica para analgesia cirúrgica da 
mama, porém são escassas as evidências como técnica 
anestésica para cirurgia de mastectomia. Nesse contexto, 
neste relato mostramos a possibilidade de utilização desse 
bloqueio com sucesso como técnica anestésica associada 
à sedação para mastectomia radical.
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Introdução: Devido à alta incidência de câncer de mama 
na população mundial e a existência de uma cirurgia 
com proposta curativa, a mastectomia faz parte do 
contexto do tratamento para um número significativo 
de pacientes. No contexto multimodal proposto para 
analgesia pós-operatória, o bloqueio dos nervos peito-
rais (PECS I e II) tem mostrado redução dos escores 
de dor, uso de opioides, náusea e vômitos e tempo de 
permanência hospitalar. Ademais, relato de casos de-
monstraram evidências do PECs como bloqueio anes-
tésico, dispensando o uso de anestesia geral, porém 
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essa possibilidade carece de estudos. Relato de casos: 
No presente estudo, serão descritos 3 casos em que se 
realizou o PECs (I e II) como técnica anestésica associa-
da à sedação para realização de mastectomia simples, 
após consentimento livre e esclarecido das pacientes. 
Em sala de cirurgia, foram posicionadas em decúbito 
dorsal com monitorização de rotina e da profundidade 
anestésica com índice bispectral (BIS), foi realizada se-
dação com midazolam (0,05 mg/kg), fentanil (1 mcg/kg) 
e propofol em infusão alvo-controlada com o objetivo 
de escala clínica de Ramsay 3 e BIS entre 60–80 no in-
traoperatório. Mantidas em respiração espontânea com 
cateter nasal 3 L/min. Para a execução do bloqueio, foi 
utilizado USG com transdutor linear de alta frequência, 
posicionado de forma oblíqua em região infraclavicular 
a nível da 2a costela. Após identificação de estruturas 
almejadas, foi realizado o bloqueio com agulha espinhal 
22G, em plano, sentido médio-lateral, injetados 10 ml de 
ropivacaína 0,5% na fáscia entre os músculos peitorais 
maior e menor. Em seguida, o transdutor foi posiciona-
do em sentido inferior e lateral, a nível da 3a costela em 
linha axilar anterior e injetado 20 ml da mesma solu-
ção entre os músculos peitoral menor e serrátil anterior. 
A proposta anestésica foi efetiva para o procedimento 
nos 3 casos e não houve necessidade de associação 
à anestesia geral. Não foi registrada a necessidade de 
administração de opioides na SRPA e enfermaria nas 
primeiras 24 h, tendo o bloqueio mostrado boa efetivi-
dade no controle da dor pós-operatória. Discussão: Em 
revisão de literatura, encontramos relato de caso em 
que se utilizou o PECs como técnica anestésica para 
ressecção segmentar de mama com esvaziamento axi-
lar utilizando solução anestésica de levobupivacaína 
0,25% (10 ml em PEC I e 20 ml em PEC II) e sedação 
com monitorização da profundidade anestésica através 
da escala clínica de Ramsay (alvo = 3), em que se ob-
teve um bloqueio anestésico eficaz sem queixa de dor 
na SRPA e sem necessidade de analgésicos no 1o dia 
pós-operatório. Essa nosso estudo, que envolveu 3 pa-
cientes, também mostramos a possibilidade do uso do 
PECs como técnica anestésica para cirurgias de mama 
mais amplas (mastectomia simples) sem sedação ex-
cessiva, monitorizada através do BIS, de forma segura, 
eficaz, com bom controle de dor pós-operatória e pou-
padora de opioides, contribuindo para uma recupera-
ção mais rápida.
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Introdução: O procedimento cirúrgico mais comum para 
câncer de mama é a mastectomia radical modificada 
(MRM), que remove toda a mama com evacuação axilar 
e uma generosa quantidade de pele. A mastectomia ra-
dical para câncer de mama resulta em uma grande área 
da ferida e extensos nervos estão envolvidos na área da 
operação. O bloqueio do nervo peitoral tipo II (PECS II) 
leva a uma menor intensidade da dor pós-operatória em 
cirurgias de mama, o bloqueio ESP vem sendo uma alter-
nativa viável. Por isso, comparamos os efeitos do PECS 
II versus ESP na incidência e na intensidade da síndrome 
dolorosa pós-mastectomia (SDPM) em mulheres subme-
tidas a cirurgia de câncer de mama. Métodos: Realizamos 
um estudo de extensão de um ensaio clínico randomiza-
do que comparou PECS II versus ESP em mulheres sub-
metidas a mastectomia. O desfecho primário foi qualquer 
tipo de dor crônica no sítio cirúrgico ou áreas adjacentes 
definida como dor persistente/recorrente com duração  
≥ 3 meses. Os desfechos secundários incluíram dor 
neuropática (escore ≥ 4 no questionário Douleur Neu-
ropathique 4), uso de analgésicos/anti-inflamatórios, in-
tensidade da dor por meio do questionário de McGill, e 
tipo, frequência e localização da dor. Resultados: Das 86 
pacientes randomizadas no estudo de curto prazo, até 
o momento entrevistamos 37 pacientes (43%) no acom-
panhamento de longo prazo (14 no grupo PECS II e 18 
no grupo ESP). Onze das 14 pacientes (78,6%) no grupo 
PECS II e 14 das 18 pacientes (77,8%) no grupo ESP 
relataram alguma dor crônica (risco relativo [RR], 1,01; 
intervalo de confiança de 95% [IC 95%] = 0,69–1,46,  
p = 0,957). O risco de dor neuropática foi maior no grupo 
PECS II do que no grupo ESP (57,1,5% vs. 33,3%, res-
pectivamente; RR, 1,71; IC 95% = 0,77–3,79, p = 0,178), 
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porém sem significância estatística. Não houve diferen-
ças entre PECS II e ESP em relação a todos os outros 
desfechos relacionados à dor considerando o grupo de 
pacientes que desenvolveu SDPM. Conclusão: Entre os 
participantes que desenvolveram SDPM, não encontra-
mos diferença na intensidade, duração e qualidade da dor 
entre os grupos PECS II e placebo. No entanto, os pacien-
tes tratados com PECS II foram associados a uma inci-
dência estatisticamente menor de SDPM do que aqueles 
que receberam placebo. Em conjunto, nossos resultados 
indicam que o PECS II pode servir como uma estratégia 
anestésica crucial para diminuir o risco de SDPM em mu-
lheres com câncer de mama submetidas a mastectomia.
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Introdução: Aplicações práticas de estudos sobre o blo-
queio do grupo do nervo pericapsular (PENG) por Girón-
-Arango são atraentes. Os bloqueios nervosos atual-
mente disponíveis não conseguem bloquear os ramos 
articulares do quadril em todos os pacientes, e um que 
possa bloquear esses nervos com maior confiabilidade 
pode ser uma boa opção analgésica para cirurgias de 
quadril. Relato de caso: Paciente masculino, 85 anos, 
ASA III e com critérios para via aérea difícil. Usuário 
crônico de oxicodona 40 mg/dia e pregabalina 150 mg/

dia devido a dor crônica e em acompanhamento ambu-
latorial do mieloma múltiplo. Internou para troca da pró-
tese total de quadril direito devido mieloma múltiplo e 
histórico de metástase óssea quando no pós-operatório 
imediato paciente evoluiu com luxação da prótese e dor 
aguda de difícil controle com prescrição de opioides e 
analgésicos. Paciente apresentava coagulograma sem 
alterações e anticoagulante de uso contínuo suspenso 
há 7 dias. Para realização da redução incruenta, foi rea-
lizada sedação venosa moderada com midazolam 3 mg, 
fentanil 100 mcg e propofol a 1% com alvo de 1,2 mcg.
mL-1 no modelo farmacocinético de Marsh e incorpo-
rado à bomba de infusão contínua. Sob ventilação es-
pontânea com cateter de O2 contínuo durante todo o 
procedimento que transcorreu sem intercorrências. No 
final sob técnica asséptica, guiado por ultrassom probe 
curvilíneo e com agulha Pajunk 50 mm feito bloqueio do 
nervo pericapsular direito – PENG (ropivacaína 20 ml a 
0,375% e dexametasona 6 mg). Paciente permaneceu 
internado por 2 dias pós-operatórios com controle álgi-
co satisfatório (escore zero) e presença de reabilitação 
precoce. Paciente não fez uso da oxicodona durante os 
próximos dias de internação. Discussão: O bloqueio de 
PENG proporcionou boa analgesia pós-operatória para 
cirurgias de quadril, como artroplastia total do quadril e 
cirurgia do fêmur proximal, com boa redução nos esco-
res de dor quando em comparação com outros disponí-
veis para essas cirurgias. Sua aplicação principalmente 
em pacientes com uso crônico de opioides é de extrema 
importância para redução do consumo pós-operatório, 
reduzindo suas complicações com grande impacto nos 
idosos, prolongando tempo de analgesia e possibilitando 
a reabilitação precoce. Além de inibir o impulso doloro-
so e sua memória de dor, ele provocou a dessensibiliza-
ção da região afetada nesse paciente já portador de dor 
crônica pelo mieloma múltiplo.
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Introdução: O bloqueio interescalênico (BIE) é responsável 
pela anestesia do plexo braquial ao nível de suas raízes 
nervosas. Os ramos ventrais das raízes nervosas de C5 e 
C6 são um dos alvos desta técnica, os quais compõem, 
o tronco superior do plexo braquial. Vale ressaltar que o 
BIE pode ser realizado em punção única ou de forma con-
tínua, constituída pela inserção de um cateter perineural, 
de forma a prolongar a analgesia quando comparado a um 
bloqueio único. Relato de caso: Paciente do sexo masculi-
no, 32 anos, ASA III, com diagnóstico de diabetes mellitus 
do tipo 1, submetido a videoartroscopia de ombro direi-
to devido a capsulite adesiva. Paciente encaminhado ao 
centro cirúrgico, onde foi monitorado com cardioscópio, 
pressão arterial não invasiva e oxímetro de pulso. Subme-
tido a anestesia geral balanceada com fentanil 3 mcg/kg, 
propofol 2 mg/kg, rocurônio 0,6 mg/kg, cetamina 0,3 mg/
kg e sevoflurano 1 CAM. Realizado bloqueio de plexo bra-
quial via interescalênica guiado por ultrassom, com agu-
lhamento em região de tronco superior do plexo. Utilizado 
10 ml de solução de ropivacaína 0,2% em cateter peri-
neural, alocado em região citada anteriormente. Durante 
o intraoperatório, administrado dexametasona 4 mg, ce-
toprofeno 100 mg, dipirona 2g e ondansetrona 4 mg. Man-
teve-se estável hemodinamicamente, não necessitando 
de vasopressor e euglicêmico, totalizando 3 h de cirurgia. 
Ao fim da cirurgia, despertar tranquilo, sem queixas de dor 
e náuseas. O paciente permaneceu com cateter em plexo 
durante 5 dias com infusão contínua de solução de ropi-
vacaína 0,2% 5 ml/h em bomba elastomérica e foi subme-
tido a sessões de fisioterapia 2 vezes ao dia, sem dor. A 
equipe ortopédica e o paciente ficaram satisfeitos com a 
terapêutica. Discussão: A técnica de bloqueio contínuo é 
utilizada para prolongar a analgesia e sua duração, quan-
do comparada a técnica single-shot. A analgesia prolon-
gada é indicada em cirurgias de ombro, as quais podem 
acarretar dor moderada a intensa. O seu tratamento ade-
quado facilita o processo de recuperação e reabilitação do 
paciente. Uma metanálise de 15 pequenos ensaios ran-
domizados comparou BIE contínuo (BIEC) e single-shot, e 
foi demonstrada a diminuição do consumo cumulativo de 
morfina no pós-operatório quando empregada a primeira 
técnica, menor incidência de náuseas e vômitos, além dos 
escores de dor menores em movimento e repouso em até 
48 h, sem aumento de complicações. Em suma, eviden-
ciou-se um bom desfecho clínico do paciente submetido 
a técnica de BIEC. Além disso, é notória a superioridade 

dessa modalidade quando comparada à punção única, 
principalmente quando analisados os desfechos de anal-
gesia pós-operatória e consumo cumulativo de opioides.
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Introdução: A artroplastia de ombro com prótese cons-
titui-se como uma das últimas abordagens possíveis 
para o manejo da dor em pacientes com quadros de 
osteoartrose avançada. Sua técnica envolve a substitui-
ção da cabeça umeral com uma prótese e a cobertura 
da glenoide com um componente de polietileno, sen-
do o planejamento da analgesia pós-operatória um dos 
grandes desafios impostos ao anestesiologista. Relato 
de caso: Paciente feminino, 80 anos, 66 kg, asmática e 
com refluxo gastroesofágico foi submetida a artroplas-
tia de ombro esquerdo com utilização de prótese. Ava-
liação pré-anestésica e exames complementares sem 
alterações significativas. Como abordagem anestésica, 
foi planejada anestesia geral associada ao bloqueio de 
plexo braquial contínuo pela via interescalênica com 
uso de cateter. A indução foi realizada com propofol 130 
mg, fentanil 200 mcg, lidocaína sem vasoconstritor 60 
mg, rocurônio 35 mg, e, como manutenção, optou-se 
pelo uso de sevoflurano a 2%. O bloqueio do plexo bra-
quial foi realizado com levobupivacaína 20 ml a 0,3% 
e realizada inserção de cateter de peridural 18G, com 
posterior instalação de bomba de infusão contínua com 
ropivacaína 0,12% a uma taxa de 5 ml/h nos dois pri-
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meiros dias do pós-operatório. Procedimento ocorreu 
sem intercorrências, sendo realizada extubação em sala 
e sem queixas álgicas referidas na recuperação pós-  
-anestésica. Paciente foi acompanhada no pós-opera-
tório durante a internação hospitalar, período no qual foi 
avaliada diariamente e relatada dor máxima pela escala 
visual analógica de 2. Não foi utilizada analgesia de res-
gate com opioides durante a internação hospitalar. Não 
foram observados bloqueio motor ou efeitos colaterais 
associados. Discussão: Cirurgias de ombro são conhe-
cidas por serem associadas com dor importante não 
apenas no período pós-operatório imediato, mas tam-
bém no período de reabilitação. Enquanto uma injeção 
única para bloqueios periféricos de membros superiores 
fornece em média 12 hs de analgesia após o procedi-
mento, a infusão contínua de agentes anestésicos pela 
via interescalênica pode promover conforto ao paciente 
por até 5 dias. Entre as principais vantagens, destacam-
-se efetividade analgésica, diminuição da necessidade 
de resgate com opioides — reduzindo, assim, efeitos 
associados ao seu uso — e a possibilidade de progra-
mação de analgesia ambulatorial. Como desvantagens 
da técnica contínua, pode-se citar o vazamento de 
anestésicos em volta da inserção do cateter, paralisia 
do nervo frênico e possibilidade de rouquidão. Sendo 
assim, a técnica de bloqueio interescalênico contínuo 
se mostra como opção segura e que promove analgesia 
a longo prazo em procedimentos em ombro, principal-
mente a artroplastia com uso de prótese.
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Introdução: As fraturas de clavícula representam 2,6% 
de todas as fraturas. A maioria ocorre em jovens e crian-
ças, predominando no 1/3 médio (70–80%). A analgesia 
é um desafio devido a complexa inervação. O bloqueio 
interescalênico é a técnica mais utilizada, e não isenta 
de complicações. O bloqueio PEC II é alternativa se-
gura para controle da dor pós-operatória, reduzindo o 
uso de outros analgésicos. Relato de caso: Homem, 47 
anos, ASA II, obeso (1,78 m, 108 kg), diabético (uso de 
metformina e insulina NPH), fratura traumática do 1/3 
médio da clavícula esquerda, EVA 7. Realizada redução 
cruenta sob visualização direta, colocação de placa de 
reconstrução de 7 furos e parafusos no 1/3 médio da 
clavícula esquerda (duração 3h30min), sob anestesia 
geral e bloqueio. Técnica anestésica: monitorização 
(ECG, OP, PNI, EtCO2, AG, BIS), venóclise J 20G. IOT 
sob videolaringoscopia (macroglossia, pescoço curto, 
abertura oral limitada, Malampati III), manutenção com 
sevoflurano 0,6 CAM. Dexametasona 10 mg, ondanse-
trona 8 mg, omeprazol 40 mg, dipirona 3 g, cetoprofe-
no 100 mg IV. Bloqueio: abordagem lateral para medial 
a partir da axila, com transdutor linear e agulha 21G 
x 100 mm em plano, visualização da agulha durante 
todo o trajeto. Realizada injeção de 15 ml ropivacaína 
0,375% entre peitorais maior e menor e outra entre o 
peitoral menor e o arco costal, na altura do 4o espaço 
intercostal, com o braço em abdução. Indução: fentanil 
300 mcg, lidocaína 100 mg, propofol 160 mg, cisatra-
curio 16 mg. EXTOT após atropina 0,75 mg e neostig-
mina 2 mg. EVA 0 pós-operatório imediato. Analgesia 
pós-operatória com dipirona 1 g IV 6/6h, cetoprofeno 
100 mg IV 12/12h. EVA 2 em 6 h, EVA 1 após 24 h, alta 
sem intercorrências. Discussão: A inervação da pele na 
clavícula tem origem supraclavicular e supraacromial 
(plexo cervical superficial C3-C4). O periósteo recebe 
fibras dos nervos subclávio, peitoral lateral e espinhal. 
Os músculos subclávio e peitoral maior recebem ramos 
do plexo braquial e nervos subclávio e peitoral lateral. 
O ECOM e o trapézio são inervados pelo espinhal e 
acessório, e a junção acromioclavicular pelo peitoral e 
supraescapular. A abordagem mais utilizada é o blo-
queio interescalênico, que pode se associar ao plexo 
cervical superficial e/ou profundo, ou bloqueio seletivo 
da raiz de C5. As complicações dessa via (bloqueio frê-
nico e laríngeo recorrente, síndrome de Horner, cardio 
e neurotoxicidade, anestesia espinhal total) podem ser 
evitadas com um bloqueio interfascial. O PEC II modifi-
cado é tecnicamente simples, superficial e sem maiores 
complicações descritas. Consiste no bloqueio do plano 
interfascial do peitoral maior e menor (PEC I), associa-
do a outra injeção entre peitoral menor e serrátil an-
terior, abaixo deste último. Indicado inicialmente para 
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prótese mamária/ expansão subpeitoral, tem sido utili-
zado em linfadenectomia axilar, toracotomia, implante 
de marcapasso e fratura de clavícula e costelas, com 
efetividade no controle da dor pós-operatória e menor 
consumo de opioide.
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série de casos
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Introdução: Sabe-se do grande risco de dor crônica em 
cirurgias de mama, ressaltando a necessidade de boa 
analgesia perioperatória. A maioria dos procedimentos 
atualmente é realizada sob anestesia geral, potenciali-
zada com o uso de bloqueio epidural ou paravertebral 
torácico (PVB), considerados padrão ouro em tal tipo de 
procedimento. Entretanto, com o desenvolvimento da 
ultrassonografia, novos bloqueios periféricos da pare-
de torácica anterolateral (PECS I, II e bloqueio da fáscia 
pecto-intercostal) surgem como alternativas com melhor 
perfil de segurança e eficácia maior ou semelhante aos 
bloqueios habituais previamente citados. O presente 
estudo relata uma série de casos envolvendo pacien-
tes submetidas a cirurgias mamárias, cuja anestesia foi 
realizada primariamente utilizando os bloqueios PECS II 
isoladamente ou em conjunto com o bloqueio pecto-in-
tercostal (PIF). Série de casos: Realizada série de 4 casos 
com pacientes do sexo feminino, ASA II, sem alergias ou 
preditores de via aérea difícil, a realizar procedimentos 
em mamas. Nos 2 primeiros casos, realizado bloqueio re-
gional PECS II, associado a sedação com propofol, ceta-
mina e fentanil. As mesmas referiram dor à manipulação 
e excisão de peça cirúrgica em aréola, mas com resul-
tados semelhantes em escores de dor em pós-operató-
rio. Já nos 2 casos subsequentes, optado por mudança 
da técnica com associação do bloqueio PIF ao PECS II, 

tendo como sedativos a dexmedetomidina e a cetamina. 
Uma das pacientes apresentou dor à excisão de peça ci-
rúrgica em região medial às 12 h sendo necessário suple-
mentação analgésica com cetamina. Pouca ou nenhuma 
dor pós-operatória relatada nos 4 casos citados. Discus-
são: Diferentes metanálises evidenciaram a eficácia do 
PECS II comparado ao bloqueio PVB e analgesia sistêmi-
ca isolada, associados à anestesia geral para realização 
de procedimentos em mama. Em tais estudos, o PECS II 
se mostrou equivalente ao PVB em relação aos escores 
de dor e consumo de opioides em 24 h. Quando compa-
rado à analgesia sistêmica, o PECS II foi relacionado a 
menores escores de dor e menor consumo de opioides. 
Outros compararam a eficácia do PECS II em relação a 
bloqueios fasciais de parede torácica, como o bloqueio 
do plano eretor da espinha (ESP), sendo evidenciada su-
perioridade do PECS II, com menores escores de dor e 
menor consumo de opioides em 24 h também. As evi-
dências foram suficientes para o PECS II ser incluído no 
guideline PROSPECT de manejo da dor em cirurgia on-
cológica da mama, sendo alternativa ao PVB. Nos pri-
meiros 2 casos relatados, houve queixa das pacientes 
no período intraoperatório durante manipulação próxima 
à aréola e quadrantes mediais, sendo necessário com-
plemento com analgesia venosa, conforme descrito. 
Aventada possibilidade de complemento do PECS II com 
componente da parede anteromedial, sendo corroborada 
por Ueshima, sugerindo superioridade da associação do 
PECS II e o PIF. Baseado nisso, introduzido o bloqueio 
PIF nos casos 3,4.
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Introdução: A fratura de fêmur proximal é uma emer-
gência ortopédica de alta prevalência na população ido-
sa, sendo uma condição debilitante que necessita de 
manejo clínico, cirúrgico e de reabilitação envolvendo 
uma abordagem multidisciplinar complexa. Essa condi-
ção constitui uma importante questão de saúde pública 
que vem se agravando com o fenômeno do envelheci-
mento populacional. A conduta do médico anestesiolo-
gista no período perioperatório tem potencial de alterar 
desfechos e reduzir a morbimortalidade associada ao 
trauma. Não há na literatura evidências que mostrem 
diferenças no desfecho entre técnicas de anestesia de 
neuroeixo ou anestesia geral, sendo a experiência do 
anestesista e o cuidado rigoroso de outras variáveis no 
intraoperatório os maiores definidores de resultados. 
Sendo assim, uma anestesia multimodal utilizando téc-
nicas de bloqueio regional se mostram como uma boa 
estratégia, garantindo uma analgesia pós-operatória sa-
tisfatória, com redução do consumo de opioides. Neste 
contexto, recentemente surgiu a descrição do bloqueio 
PENG (pericapsular nerve group) como nova técnica de 
anestesia regional para analgesia do quadril e o objetivo 
do presente estudo foi avaliar a eficácia desta técnica 
associada ao bloqueio do nervo cutâneo lateral da coxa 
em cirurgias de fratura de fêmur proximal em idosos. 
Métodos: Estudo observacional prospectivo em que 25  
pacientes com fratura de fêmur proximal e idade acima 
de 65 anos foram submetidos a anestesia geral e ao 
bloqueio PENG + nervo cutâneo femoral lateral da coxa 
guiados por ultrassom. Os pacientes foram avaliados 
na chegada à SRPA (T0’) e 1 h após (T60’) em relação à 
dor em repouso e à flexão passiva do quadril utilizando 
a escala PAINAD-Br. Resultados: A intensidade da dor 
em T0’ variou de 0 a 5, sendo a mediana de 0. Durante 
a mobilização passiva, variou de 0 a 5, sendo a me-
diana de 1. Quando avaliada em T60’, a mediana foi 0, 
variando de 0 a 3 e mediana de 2,5, variando de 0 a 7 
em repouso e durante mobilização passiva, respectiva-
mente. A avaliação estratificada da analgesia mostrou 
ausência de dor em repouso na maioria dos pacientes 
em T0’ e T60’. Quando submetidos a mobilização pas-
siva, também predominou ausência de dor ou dor leve. 
Conclusão: O bloqueio PENG associado ao bloqueio do 
nervo cutâneo lateral femoral se mostrou uma técnica 
de anestesia regional eficaz para analgesia pós-opera-
tória em pacientes idosos submetidos a tratamento ci-
rúrgico de fratura de fêmur proximal.
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Introdução: O bloqueio do grupo de nervos pericapsu-
lares (pericapsular nerve group – PENG) é uma técnica 
de bloqueio publicada em 2018 utilizada em cirurgias de 
quadril. Os principais alvos neurais desse bloqueio são os 
ramos articulares dos nervos obturador acessório (NOA) 
e femoral (NF). Apresenta-se aqui um relato de caso de 
emprego desse tipo de bloqueio em um hospital. Relato 
de caso: Paciente de 96 anos, sexo masculino, classifi-
cado como ASA III. Devido queda, sofreu fratura de colo 
de fêmur. Após internamento, programada artroplastia 
total de quadril (ATQ). No pré-operatório o paciente apre-
sentava dor intensa (EVN 10). Após punção de acesso 
venoso e monitorização, optou-se pela realização de 
bloqueio do nervo femoral para maior conforto. Paciente 
referiu melhora significativa da dor (EVN 2) sendo possí-
vel a realização de raquianestesia de forma confortável. 
Realizou-se procedimento cirúrgico sem intercorrências. 
Após cirurgia optou-se pela realização de bloqueio PENG 
para analgesia pós-operatória. Realizada visita anesté-
sica no dia seguinte na UTI. Paciente referiu não sentir 
dor em repouso. Foi realizado exercícios de caminhada 
com a equipe interdisciplinar. Durante exercício, paciente 
referiu dor leve (EVN 1). Paciente recebeu alta 48 h após 
cirurgia. Discussão: Técnicas de analgesia regional como 
bloqueio do nervo femoral (BNF), da fáscia ilíaca (BFI) e 
bloqueio 3 em 1 são comumente usadas para tratamento 
de dor em pacientes com fraturas de quadril. Uma revi-
são da Cochrane sobre esses bloqueios demonstrou me-
lhora significativa da dor (redução de 4 pontos na EVN) 
após 30 min da sua realização. Um estudo anatômico 
mostrou que os ramos articulares do NF para a articula-
ção do quadril entram no músculo ilíaco e seguem pro-
fundamente ao músculo psoas e ao tendão entre a es-
pinha ilíaca antero inferior (EIAI) e a eminência iliopúbica 
(EIP) medialmente do músculo psoas. Em seguida, segue 
profundamente ao psoas em torno da EIP para entrar na 
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cápsula articular. Portanto, nem o 3 em 1 nem o BFI blo-
quearão consistentemente os ramos articulares do NOA 
e NF. A partir dessas informações, foi desenvolvida uma 
técnica para bloqueio desses ramos articulares para o 
quadril, o bloqueio PENG. Nessa técnica, o probe do ul-
trassom é colocado em um plano sobre o EIAI e alinhada 
com o ramo púbico. Nessa incidência, serão observados 
a EIP, o músculo iliopsoas, a artéria femoral e o músculo 
pectíneo. Uma agulha é inserida de lateral para medial, 
com injeção de 20 ml de anestésico local entre o tendão 
do psoas e o ramo púbico. Uma pequena série de casos 
mostrou redução da EVN em 7 pontos, mostrando uma 
diminuição maior em comparação com outros bloqueios. 
Pode ser usado como um suplemento de outras técnicas 
ou como alternativa ao bloqueio do NF para prevenir a 
fraqueza motora. Dessa forma, o bloqueio PENG é uma 
técnica analgésica para ATQ. No entanto, são neces-
sários estudos controlados para melhor compreensão 
quanto à eficácia analgésica e efeitos adversos.
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Introdução: Com a evolução das técnicas anestésica 
regionais, os bloqueios periféricos guiados por USG 
vêm ganhando cada vez mais relevância por serem pro-
cedimentos mais rápido e menos traumáticos para os 
pacientes. Em cirurgias ortopédicas, a movimentação 
precoce do membro operado é muito importante para 
sua recuperação plena. Logo, o controle álgico pós-ope-
ratório necessita de muita atenção para que a equipe 
multidisciplinar do serviço possar fazer o paciente ficar 
cada vez menos imobilizado, e com uma alta hospita-

lar cada vez mais precoce. Relato de caso: Homem, 
26 anos, vítima de entorse em joelho esquerdo durante 
prática esportiva, cursando com falseio, dor e bloqueio 
articular na referida articulação. Negava comorbidades, 
uso de medicamento, alergias, vícios e cirurgias prévias. 
Hemodinamicamente estável, auscultas sem alterações, 
pressão arterial normal, com 75 kg. ASA I. Ressonân-
cia magnética do joelho esquerdo evidenciando ruptura 
completa do ligamento cruzado anterior (LCA). Durante 
o ato cirúrgico, foi monitorizado com ECG, oximetria de 
pulso e PANI, com acesso venoso em membro superior 
direito. Sedação com midazolam 2 mg e cetamina 10 mg. 
Raquianestesia com punção mediana a nível de L3-L4, 
agulha Quincke 25G; LCR positivo, sangue negativo. In-
jetado 3 ml de bupivacaína hiperbárica 0,5% e clonidina 
75 mcg. Bloqueio sensitivo e motor efetivos. Realizado 
bloqueio do canal do adutor esquerdo guiado por USG 
no pós-operatório imediato, com injeção de 50 mg de 
levobupivacaína em excesso enantiomérico de 50% com 
vasoconstritor, a 0,25%. Encaminhado para a RPA, sem 
queixas, e liberado após 1 h para enfermaria. Paciente 
realizou primeira sessão de fisioterapia no mesmo dia, 
sem queixas álgicas, recebendo alta hospitalar definiti-
va na manhã seguinte. Discussão: A escolha do bloqueio 
periférico pós-operatório é de fundamental importância 
para corroborar com a movimentação precoce do mem-
bro operado. No caso do paciente em questão, foi opta-
do por realizar o bloqueio do nervo safeno ao invés do 
nervo femoral pelo fato do segundo causar bloqueio mo-
tor, o que prejudicaria a deambulação e consequente alta 
precoce do paciente, aumentando o risco de quedas e 
outras complicações pós-operatórias.
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Bloqueio quadrado lombar guiado por 
ultrassom para analgesia pós-operatória 
de colecistectomia aberta: relato de caso
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Introdução: A colecistectomia aberta é um procedimento 
cirúrgico doloroso e requer uma abrangente abordagem 
para analgesia pós-operatória satisfatória. A técnica epi-
dural torácica é conhecida por fornecer alívio confiável da 
dor para procedimentos cirúrgicos no abdome superior. 
No entanto, o progresso dos estudos tem demonstrado 
técnicas alternativas em pacientes para os quais esta 
técnica é contraindicada, uma técnica regional alternati-
va pode ser utilizada. Relato de caso: Paciente feminino, 
29 anos, ASA II por sobrepreso, peso 75 kg, sem predito-
res de VAD. Antecedente de colecistite complicada, sem 
melhora com tratamento medicamentoso, indicada para 
cirurgia de urgência de colecistectomia aberta. Paciente 
encaminhada à sala operatória monitorizada, realizada 
anestesia geral com fentanil 150 mcg, propofol 150 mg, 
rocurônio 50 mg. Realizado em decúbito dorsal, bloqueio 
analgésico quadrado lombar tipo II, guiado por ultrassom, 
com 30 ml de ropivacaína 0,2%. Paciente mantida no in-
traoperatório com sevoflurano, doses baixas, sem neces-
sidade de titulação de novos analgésicos. Realizados ad-
juvantes dipirona 2 g, ondansetrona 8 mg, dexametasona 
10 mg. Duração do procedimento de aproximadamente 
100 min, extubação sem intercorrências após término da 
cirurgia. Paciente encaminhada à recuperação pós-anes-
tésica sem dor. Reavaliada após 3 h, referindo dor leve, 
com melhora após uso de tenoxicam 40 mg. Não hou-
ve necessidade de utilização de opioides para analgesia 
pós-operatória. Discussão: O uso de bloqueios regionais 
como técnica coadjuvante na analgesia pós-operatória de 
cirurgias abdominais tem ganhado mais espaço no exercí-
cio da anestesia. O bloqueio quadrado lombra tipo II tem 
sido demonstrado como um bom recurso para as cirurgias 
de colecistectomia aberta, que são procedimentos dolo-
rosos e que envolvem um tratamento mais complexo da 
dor. Neste caso em questão, o uso de tal técnica conferiu 
uma boa analgesia para a paciente sendo poupado o uso 
de analgésicos opioides, anti-inflamatórios mais potentes 
ou uso do neuroeixo. Este caso abre a discussão para um 
importante recurso analgésico para aqueles pacientes que 
são submetidos a tais procedimentos e que tenham con-
traindicação absoluta à anestesia regional de neuroeixo.
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Introdução: A dor que as mulheres experimentam du-
rante o trabalho de parto é afetada por múltiplos fato-
res fisiológicos e psicossociais com ampla variabilidade 
de intensidade. A maioria das mulheres em trabalho de 
parto precisa de alívio da dor. A experiência vivida por 
elas nesse momento, em 6 milhões de parto anuais cuja 
maioria ocorre intra-hospitalar, pode deixar marcas in-
deléveis, positivas ou negativas, para o resto das suas 
vidas (Brasil, 2017). Na admissão para parto humaniza-
do, pode-se disponibilizar estratégias para controle da 
dor por intervenções não farmacológicas e farmacológi-
cas de acordo com a disponibilidade local e escolha da 
parturiente. A anestesia espinal, seja por duplo bloqueio 
raquiperidural (RP) ou raqui (R), representa opção segura 
referendada (Jones et al., 2012). Série de casos: Mulhe-
res em trabalho de parto intra-hospitalar com dilatação 
uterina > 6 cm, maiores de 18 anos, feto único, cefálico, 
à termo, sem comorbidades somáticas ou psíquicas que 
consentiram analgesia espinal RP OU R, após explica-
ção, foram incluídas aleatoriamente para os seguintes 
grupos de analgesias: (A) R com bupivacaína hiperbárica 
0,5% (5 mg) + fentanil (20 mcg) ou (B) R com bupivacaína 
hiperbárica 0,5% (5 mg) ou (C) RP peridural com 4 ml de 
bupivacaína a 0,0625% e epinefrina 1:200.000 associa-
do a cateter peridural + raquianestesia com bupivacaína 
hiperbárica 0,5% (5 mg) + fentanil (20 mcg). A recusa da 
paciente foi critério absoluto de exclusão. Foram ava-
liadas a intensidade da dor pela escala visual analógica 
(EVA), pressão arterial, FC e SPO2, após 30 min da anes-
tesia no marco de 0, a intervalos iguais até 240 min. Os 
recém-nascidos foram avaliados pela escala APGAR, em 
1 e 5 min. O nível de satisfação das gestantes foi avaliado 
após 24 h do procedimento. Discussão: Total de 12 ges-
tantes foram incluídas para analgesia RP ou R, após con-
sentimento, representadas nos grupos: A 33%; B 25%; 
e C 42%. Após 30 min da analgesia espinal, observamos 
EVA 0 para todos os grupos avaliados. A analgesia foi 
efetiva em atenuar a dor do parto até 120 min, mas du-
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rante o parto minoria apresentou EVA ≤ 5, em todas as 
técnicas. No momento 240 min, observou-se EVA 0 em 
C (60%). Houve hipotensão corrigida com vasopressor 
nas seguintes proporções: A 100%; B 0%; e C 100%; 
bloqueio sensorial e uso de ocitocina: A 0%; B 0%; e C 
50%. O desfecho fetal avaliado pelo índice de APGAR  
≥ 7 para todos os grupos. Ocorreu retenção urinária 
em A (100%) e C (50%), prurido apenas em A (100%) 
e cefaleia leve em C (50%). O grau de satisfação após 
24 h foi avaliado como “ótimo” ou “bom” nas seguintes 
proporções: A 100%; B 100%; e C 80%; e razoável em 
C (20%). A dor do parto é uma experiência desagradá-
vel, individual, de origem multifatorial, resultante da in-
teração complexa de processos inerentes a mulher ges-
tante frente às modificações anatômicas, fisiológicos e 
psicossociais em meio a um cenário desconhecido com 
estímulos fortemente nociceptivos.
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Introdução: A senilidade é definida como o processo de 
envelhecimento caracterizado pela diminuição no funcio-
namento dos órgãos e sistemas. Este estudo trata de uma 
paciente idosa, cardiopata, submetida à excisão de car-
cinoma espinocelular (CEC) em membro inferior esquer-
do (MIE) com realização de bloqueio regional guiado por 
USG. Relato de caso: Paciente de 85 anos, sexo feminino, 
65 kg, acamada, portadora de CEC extenso em face late-
ral do MIE, HAS e insuficiência cardíaca (IC) com fração de 

ejeção de 33%, hipocinesia difusa de ventrículo esquer-
do e insuficiência mitral moderada. Em uso de losartana, 
carvedilol, espironolactona e diosmina com hesperidina. 
Ex-tabagista há 40 anos, alérgica a dipirona. Realizada 
monitorização padrão, bloqueio do nervo ciático (via 
poplítea) e bloqueio do nervo safeno com administração 
de 35 ml de ropivacaína 0,5% + lidocaína 1% CV, guiados 
por USG. Sedação com 1,5 mg de midazolam e 50 mcg 
de fentanil. O procedimento teve duração de 2h30min e 
a paciente manteve estabilidade hemodinâmica. Realiza-
da exérese da lesão com fechamento por segunda inten-
ção. Encaminhada à SRPA. Discussão: Trata-se de uma 
paciente idosa de alto risco cardiovascular com provável 
neoplasia disseminada, com necessidade de abordagem 
cirúrgica, para a qual planejou-se uma anestesia com me-
nor possibilidade de repercussão hemodinâmica. Entre os 
preditores de risco em pacientes cirúrgicos idosos estão 
o nível de dependência funcional, desnutrição, baixa fun-
ção cognitiva e a institucionalização pré-operatória, al-
guns dos quais presentes nesta paciente. A fragilidade é 
um preditor independente de risco e é definida como uma 
síndrome relacionada ao declínio fisiológico com redução 
de tolerância a procedimentos, encontrada em pacientes 
com baixa reserva global. É também um preditor de mor-
bimortalidade, delirium, aumento de tempo de internação 
e declínio funcional a longo prazo. A abordagem do neu-
roeixo ou o uso de bloqueios regionais são alternativas à 
anestesia geral e têm apresentado, em alguns estudos, 
menores complicações pulmonares e menor necessidade 
de ventilação mecânica pós-operatória. Em cardiopatas 
com IC, a raquianestesia pode causar bloqueio simpático 
extenso, com redução abrupta da pré-carga e diminuição 
da resistência vascular periférica, motivo pela preferência 
pela anestesia de nervos periféricos aqui neste relato. Os 
idosos também são mais sensíveis aos anestésicos por 
alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, por mu-
danças na composição corporal, na taxa de filtração glo-
merular, e no sistema nervoso central, o que pesou para a 
escolha dos anestésicos no caso. Conclusão: A aborda-
gem do paciente idoso é um desafio. Estima-se que cerca 
de 16% da população brasileira é idosa, em alguns esta-
dos esse grupo representa 1 em cada 4 pessoas. Entender 
as suas particularidades e individualizar a técnica anesté-
sica é fundamental para redução da morbimortalidade.
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Bloqueio supraclavicular e bloqueio su-
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de colo de úmero em um paciente com 
doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC): relato de caso
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Introdução: O bloqueio de plexo interescalênico é comu-
mente utilizado para cirurgias de ombro e, em compara-
ção a anestesia geral, possui superioridade por redução 
do tempo cirúrgico, menor perda sanguínea, menor dor 
pós-operatória, diminuição de naúseas e vômitos, menor 
tempo de internação hospitalar. Entretanto, este bloqueio 
tem uma associação com o bloqueio do nervo frênico 
ipsilateral com paralisia hemidiafragmática, tolerada mui-
to bem pela maioria dos pacientes, porém com grande im-
plicância clínica nos pacientes com baixas reservas res-
piratórias como idosos, obesos e DPOC. Apresentamos 
uma alternativa de anestesia para cirurgia de ombro em 
pacientes com diminuição da reserva respiratória, onde 
a anestesia geral e o bloqueio interescalênico poderiam 
resultar em graves complicações respiratórias. Relato de 
caso: APL, 75 anos, DPOC, nega outras comorbidades, 
RX de tórax com velamento de seio costofrênico à direi-
ta, sem outras alterações nos exames pré-operatórios, 
com proposta de correção cirúrgica de fratura de colo de 
úmero esquerdo de urgência. Monitorização com oxime-
tria de pulso, cardioscopia, pressão arterial não invasiva, 
venopunção em MSD com cateter 20G, O2 sob cateter 
nasal 3L/min, sedação com midazolam 1 mg. Realizado 
bloqueio de plexo via supraclavicular guiado por ultras-
sonografia (levobupivacaína com vasoconstritor 0,25% 
20 ml) e complementação do nervo supraescapular (li-
docaína 1% 10 ml e levobupivacaina com vasoconstritor 
0,25% 5 ml). Procedimento cirúrgico realizado sem inter-
corrências, paciente permaneceu estável durante todo o 
transoperatório, sem alteração da frequência respiratória 
ou uso de musculatura acessória. Encaminhado a sala 
de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu por 
cerca de 1 h sem apresentar intercorrências. No dia se-
guinte, paciente permanecia confortável, sem dor, sem 
alterações respiratórias, com alta hospitalar programada. 
Discussão: Este relato envolve o uso do bloqueio de plexo 
supraclavicular mais o bloqueio dos nervos escapulares 
como alternativa no paciente DPOC com acometimento 

pulmonar contralateral. Foi possível diante deste cenário 
clínico ofertar uma anestesia possibilitando a abordagem 
cirúrgica, manejo adequado da dor pós-operatória e re-
duzir o tempo de internação do paciente. 
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Introdução: Os bloqueios de nervos faciais são bem 
estabelecidos na literatura e são utilizados para uma 
ampla gama de procedimentos cirúrgicos. São muitas 
as vantagens ao associar bloqueios regionais a outras 
técnicas anestésicas: menor consumo de drogas no 
transoperatório e pós-operatório, menos efeitos co-
laterais relacionados ao consumo de opioides, menor 
tempo de permanência hospitalar com menos gastos 
hospitalares e maior satisfação e conforto desses pa-
cientes. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 15 
anos, ASA I, portadora de encefalocele nasoetmoidal 
esquerda. Monitorização: cardioscopia contínua, oxi-
metria de pulso, pressão arterial não invasiva e capno-
grafia. Administrado 0,1 mg/kg de midazolam e realiza-
da pré-oxigenação com O2 100% sob máscara facial. 
Indução: 4 mcg/kg de fentanil, 0,6 mg/kg de rocurônio, 
2 mg/kg de lidocaína sem vasoconstritor e 3 mg/kg 
de propofol. Intubação orotraqueal com tubo 7,0 com 
cuff. Manutenção em ventilação controlada a volume, 
O2 30% + sevoflurano. Bloqueios com levobupivacaí-
na 0,5% sem vasoconstritor: supraorbitário (1 ml), su-
pratroclear (1 ml), nasociliar (2 ml) e infraorbitário (2 
ml) bilateralmente. Encefalocele corrigida sem inter-
corrências, sem indícios de dor intraoperatória e com 
baixo consumo de halogenado (1 CAM). Encaminhada 
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à UTI extubada, em bom estado geral, calma e sem 
queixas. No 1o dia de pós-operatório apresentou dor 
discreta (3 na escala visual analógica de dor), tratada 
com analgésicos comuns sem necessidade de opioi-
des. Alta da UTI para enfermaria após 24 h. Discussão: 
Desde que sejam bem indicados e bem realizados, os 
bloqueios periféricos acrescentam muitas vantagens 
quando acrescentados a outras técnicas anestésicas. 
Bloqueios faciais são bem estabelecidos na literatura, 
porém seu emprego para analgesia em neurocirurgia 
pediátrica é raro, ficando muito aquém de bloqueio de 
escalpo, por exemplo. De fácil execução e com chan-
ces pequenas de complicações por serem superficiais, 
os bloqueios realizados para a realização da cirurgia 
em questão deveriam ser utilizados mais vezes em 
correções de malformações craniofaciais. 
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Introdução: A analgesia pós-operatória interfere no 
tempo de internação e de reabilitação, na satisfação do 
paciente e na melhora da qualidade de vida de forma 
importante. A cirurgia de joelho é uma das grandes be-
neficiadas com os bloqueios periféricos para analgesia 
após procedimento cirúrgico, tendo como opção a co-
locação de cateter caso a dor esperada seja de grande 
intensidade. O bloqueio do canal dos adutores auxilia 
na analgesia sem prejudicar a mobilidade do quadrí-
ceps, contribuindo para a reabilitação, redução de atro-
fia muscular e deambulação precoce. Relato de caso: 
Paciente LSS, masculino, 32 anos, ASA I, 70 kg, sub-
metido a tratamento de artrofibrose de joelho. Como 

técnica anestésica, optou-se por sedação associada a 
raquianestesia isobárica 15 mg com 60 mcg de morfina 
intratecal e posterior inserção de cateter para analgesia 
do nervo safeno a nível do canal dos adutores guiado 
por ultrassom. Respeitando as normas de assepsia e 
com agulhamento em plano paralelo ao probe, foram 
injetados 150 mg de lidocaína 2% sem vasoconstri-
tor e, em seguida, passagem do cateter com boa vi-
sualização das estruturas, injetando mais 150 mg de 
anestésico para confirmar a dispersão pelo cateter. O 
paciente ficou 2 dias internado recebendo analgesia via 
cateter com lidocaína 2% 300 mg 30 min antes da fisio-
terapia. Relatava dor 8/10 à mobilização sem analge-
sia e 2/10 após infusão anestésica. A analgesia, dessa 
forma, permitiu uma mobilização precoce com menor 
tempo de internação, corroborando com alto nível de 
satisfação do paciente e equipe assistente. Discussão: 
A cirurgia de joelho é conhecida por sintomas álgicos 
precoces e intensos, a imobilização do membro pós-
-operatório elevando as chances de sequelas motoras, 
cicatrizes e, inclusive, a artrofibrose. O auxílio no con-
trole da dor nestes pacientes reduz a morbidade e tem-
po de reabilitação. Uma das alternativas é a colocação 
do cateter em região do canal dos adutores, permitindo 
a deambulação e fisioterapia precoces, já que preser-
va o principal músculo responsável pela motricidade 
dos membros inferiores, permitindo analgesia em mo-
mentos sabidamente dolorosos, como da fisioterapia 
pós-operatória. Dessa forma, o controle da dor deve 
ser prioridade, tanto no procedimento cirúrgico quanto 
após, para que a recuperação, morbidade e qualidade 
de vida sejam reestabelecidas da forma mais prematu-
ra, evitando novos procedimentos cirúrgicos como no 
caso clínico relatado.

Referências
Tao Y, Mao Q, Wang J. Continuous versus single shot ad-
ductor canal block for postoperative pain relief after total 
knee arthroplasty: A protocol for randomized controlled 
trial. Medicine (Baltimore) 2020;99:e19918.
Stein C, Kopf A et al. Anesthesia and Treatment of Chro-
nic Pain. Chapter 64. In: Miller RD. Miller’s Anesthesia. 
8.ed. vol. 2, Elsevier, 2015; pp.2286-2307.

Cirurgia ortopédica sob raquianestesia 
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Introdução: A espondilite anquilosante (EA) é uma doença 
inflamatória crônica que acomete primariamente a coluna 
vertebral, principalmente o sexo masculino (proporção 5:1), 
e tem início entre a 2a a 4a décadas da vida. O antígeno de 
histocompatibilidade HLA-B27 (mais comum na população 
branca) é positivo em aproximadamente 90% dos portado-
res de EA. Em sua evolução, pode apresentar rigidez e limi-
tação funcional progressiva do esqueleto axial; tal fato justi-
fica o desafio para o anestesiologista quando esse paciente 
se apresenta para procedimentos cirúrgicos, principalmen-
te de urgência/emergência, tanto para realização de anes-
tesia neuroaxial quanto anestesia geral por preditores de via 
aérea difícil. Relato de caso: Um paciente masculino de 53 
anos foi admitido em nosso serviço com fratura diafisária 
de fêmur direito após queda de mesmo nível em domicílio, 
com história de espondilite anquilosante de evolução de 30 
anos sem tratamento medicamentoso. Apresentava anqui-
lose vertebral avançada, rigidez de toda a coluna em fle-
xão, impossibilitando decúbito dorsal a 0°. Procedido com 
tentativa de raquianestesia em decúbito lateral esquerdo. 
Tentativas de punção sem sucesso de L2 a L5, com se-
dação leve e anestesia local. Raquianestesia realizada no 
espaço L5-S1, punção mediana, com agulha Quincke 22G, 
injeção de bupivacaína isobárica 15 mg e morfina 80 mcg, 
sem intercorrências. Bloqueio sensitivo e motor adequado 
durante todo o procedimento. Encaminhado à recuperação 
anestésica sem queixas. Alta hospitalar no 2o dia pós-ope-
ratório, sem complicações. Discussão: Pacientes com pa-
tologias da coluna vertebral representam um desafio para o 
anestesiologista. O acesso à via aérea e ao neuroeixo pode 
ser difícil. Não há consenso na literatura sobre a escolha 
da técnica. Raquianestesia pode ser segura e adequada, 
apesar dos empecilhos. A gravidade da doença cervical in-
dica quão difícil poderá ser a intubação traqueal, cuidado 
na manipulação deve ser tomado para evitar lesão medu-
lar. Dessa forma, é de fundamental importância a avaliação 
pré-anestésica individualizada e adequada aplicação técni-
ca, visando minimizar a morbidade desses pacientes quan-
do submetidos a procedimentos cirúrgicos.
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Comparação entre bloqueio do plano 
eretor da espinha (ESP) e bloqueio pe-
ridural na analgesia da espondilolistese: 
relato de caso

Simon Araujo Soares*, Kelita Sousa Coimbra, Rafael Mer-
cante Linhares, Pedro Ivo Rodrigues do Carmo Rezende, 
Marcos André Matos Costas, Mariana Boechat de Souza 

Instituição: Hospital Municipal Miguel Couto
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A espondilolistese se caracteriza pelo des-
lizamento de uma vértebra sobre outra, com perda do 
seu alinhamento. Como alternativa eficaz à tradicional 
analgesia venosa, surge o bloqueio do músculo eretor 
da espinha (ESP), que mostra diminuição no nível de dor 
em até 6 h e menor consumo de opioide. Por outro lado, 
existe o já consagrado bloqueio peridural, que apresenta 
mais efeitos adversos. Relato de caso: Mulher, 38 anos, 
ASA II, hipertensa em uso de losartana, não sedentária, 
1,69 m, 70 kg, com espondilolistese acentuada de L5-
-S1. Dor EVA 10 incapacitante no membro inferior direi-
to, irradiada até planta, com parestesia lombar bilateral. 
Internada para realização de artrodese pela neurocirur-
gia e encaminhada ao serviço de dor com diminuição da 
amplitude do movimento, dor e limitação funcional. Após 
monitorização, venóclise 20G, realizado ESP bilateral no 
nível de L4 com a paciente sentada. Procedimento guia-
do por ultrassonografia, com agulha de bloqueio 18G e 
bisel cefalocaudal, 10 ml de ropivacaína 0,25% e 10 ml 
de lidocaína a 1% em cada lado, e passagem de cateter 
perineural 20G com filtro para bloqueio contínuo. Pacien-
te atingiu EVA 3 após 15 min da instalação de bomba 
elastomérica com ropivacaína 0,1% (275 ml) a 5 ml/h em 
ambos os lados. Após 24 h, houve melhora funcional, 
com EVA 1, sem uso de opioides. Após 72 h, houve des-
posicionamento acidental e retirada do cateter. Devido a 
permanência da dor, optou-se por passagem de cateter 
peridural entre L2-3 sob sedação, com agulha de Tou-
hy 16G, e administração de 10 ml de ropivacaína 0,3%, 
após dose teste com lidocaína 2% com adrenalina (60 
mg). Feita tunelização do cateter para melhor higiene e 
segurança. Instalada bomba com ropivacaína 0,1% (275 
ml) a 5 ml/h, com EVA 0 após 15 min, e após 24 h, com 
melhora na mobilidade. Discussão: A eficácia do ESP se 
dá pela disseminação compartimentalizada do anestési-
co local, que se distribui nos planos fasciais até atingir 
os nervos alvo. A absorção e difusão pelo tecido afetam 
a extensão e qualidade do bloqueio, de modo que inter-
ferem na qualidade do bloqueio a expertise do operador 
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e a posição do paciente. Pode haver dispersão peridural 
do AL no ESP lombar, levando a fraqueza. Pode haver 
deposição do AL ao redor da dura-máter, com difusão 
longitudinal no interior do espaço epidural, e bloqueio 
das raízes espinhais sensitivas e motoras. O bloqueio 
epidural é técnica segura e de baixo custo, que não 
requer aparelhagem sofisticada, e que atinge as raízes 
nervosas de forma uniforme, tendo assim menos falha 
de analgesia quando comparado ao bloqueio se nervo 
periférico. Devem ser consideradas as particularidades 
de cada paciente na escolha da técnica, visto que não há 
comprovação da superioridade de uma ou outra técnica, 
apesar do maior volume atual de estudos sobre o ESP.
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Comparação entre bloqueio do plano 
eretor da espinha e o bloqueio dos ner-
vos peitorais em mastectomias: ensaio 
clínico prospectivo, simples cego e ran-
domizado
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Introdução: O bloqueio dos nervos peitorais tipo II (PECS 
II) ecoguiado é uma ferramenta útil no manejo álgico em 
mastectomias. Uma estratégia alternativa surgiu recente-
mente com a descrição do bloqueio do plano eretor da 
espinha (ESP). O objetivo deste estudo é comparar o con-
sumo de analgésicos e os escores de dor em pacientes 
submetidas a mastectomia. Métodos: Estudo prospecti-
vo, randomizado que comparou os efeitos do bloqueio 
dos nervos peitorais versus bloqueio do plano eretor da 
espinha em pacientes escaladas para mastectomia. Um 
grupo recebeu anestesia geral balanceada associada ao 
PECS II block com 30 ml ropivacaína 0,5% guiados por 

USG. Outro grupo recebeu anestesia geral balanceada 
associada ao ESP block com 30 ml ropivacaína 0,5% 
guiados por USG. Resultados: Não houve diferença no 
consumo de fentanil intraoperatório entre os grupos. As 
pacientes que receberam o bloqueio ESP apresenta-
ram menor fração expirada de sevoflurano nos tempos  
15 min, 30 min, 1 h, 1h15 min e 1h30 min (p < 0,05). Um 
número menor de pacientes do grupo PECS II neces-
sitou de tramadol no pós-operatório (9,5% vs. 36,6 %; 
RR 0,26; IC 95% 0,09 a 0,73; p = 0,010) e sua média de 
consumo em miligramas também foi menor (11,9±39,52 
vs. 46,36±71,05; DM -34,43; IC 95% -59,46, a -9,40;  
p = 0,004). Um número menor de pacientes do grupo 
PECS consumiram dipirona (33,3 vs. 58,5%, RR 0,56, 
IC95% 0,34 a 0,93, p = 0,021), bem como a média de 
consumo foi menor (464,28 vs. 804,87 mg, p = 0,032). O 
tempo para solicitar o 1o analgésico foi maior no grupo 
PECS (470 vs. 295 min, p = 0,015). Não houve diferen-
ça na incidência de NVPO. As pacientes do grupo ESP 
permaneceram menos tempo na SRPA (110 vs. 143 min,  
p = 0,010), porém não houve diferença no tempo de in-
ternação hospitalar. Conclusão: O bloqueio ESP reduziu 
o consumo de anestésicos inalatórios no intraoperatório 
e apresentou maiores índices de satisfação pela equi-
pe cirúrgica. O bloqueio PECS II reduziu o consumo de 
analgésicos no pós-operatório, bem como apresentou 
melhor grau de satisfação entre os pacientes. Não foi ob-
servada diferença no consumo intraoperatório de opioide 
entre os dois bloqueios.
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Complicação de hérnia de disco não 
diagnosticada após raquianestesia: rela-
to de caso
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Introdução: O desenvolvimento da raquianestesia data do 
final do século XIX, em que pesquisadores desenvolveram 
técnicas de aplicação de anestésicos locais no espaço 
subdural. Apesar da segurança da técnica e baixa inci-
dência de complicações graves, diversos efeitos adversos 
foram associados ao bloqueio subaracnóideo dentre eles: 
cefaleia pós-punção, lombalgia, distúrbios de coagulação, 
meningites e complicações neurológicas. Relato de caso: 
MJSS, 40 anos, sexo feminino, 67 kg, ASA I, proposta de 
histeroscopia cirúrgica, sem relato de comorbidades pré-
vias, experiência anterior com raquianestesia para cesa-
riana com laqueadura. Submetida a raquianestesia com 
bupivacaína hiperbárica 15 mg e fentanil 25 mcg, punção 
única em L2-L3, LCR límpido. Após reversão do bloqueio, 
paciente evoluiu imediatamente com parestesia e alodinia 
em ambos os membros inferiores associado a hipoestesia 
em região perineal. No 2o dia de pós-operatório, paciente 
apresentou melhora da hipoestesia, porém relatava per-
da de força em MMII e cefaleia pós-punção que melhorou 
após hidratação, sem alterações esfincterianas. Realizada 
ressonância magnética onde foi constatada hérnia extru-
sa central (compressão radicular adjacente) em L5-S1 e 
contato radicular em L4-L5 associado a edema de liga-
mentos interespinhosos lombares inferiores podendo es-
tar relacionado a estiramento. Após elucidação diagnós-
tica, recebeu alta com paracetamol associado a cafeína 
e recomendação de hidratação. Discussão: A hérnia de 
disco tem prevalência de 25% na população adulta, o 
rastreio não é rotina na avaliação pré-anestésica e, pro-
vavelmente, não é custo efetiva, ademais, não constitui 
uma contraindicação absoluta a raquianestesia. No caso 
apresentado, a instalação de sintomas relacionados a hér-
nia discal imediatamente após a reversão do bloqueio se 
deve provavelmente a uma associação de fatores: relaxa-
mento da musculatura pela raquianestesia, diminuição do 
volume do LCR aumentando a pressão nas estruturas e 
posicionamento da paciente em litotomia. As complica-
ções neurológicas são eventos infrequentes, mas que ge-
ram grande apreensão na equipe anestésica envolvida e 
variam desde sintomas leves, como dor lombar associada 
ao trauma da agulha, até compressão medular potencial-
mente irreversível por hematoma subdural, fazendo-se 
necessário o acompanhamento e elucidação diagnóstica 
precoce através de diagnóstico por imagem. 
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Controle de dor pós-implante de deri-
vação ventrículo peritoneal em crianças 
com a realização de bloqueios regionais: 
scalp block + PEC I + TAP block. Série de 
casos
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Introdução: A derivação ventrículo-peritoneal (DVP) é um 
procedimento usualmente realizado somente sob anes-
tesia geral, indicado para aliviar a pressão intracraniana 
causada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano (LCR) 
nos ventrículos cerebrais através da criação de um trajeto 
subcutâneo da cabeça ao abdome, sendo, portanto, vários 
os pontos geradores de dor no pós-operatório. Série de 
casos: Foram avaliadas 48 crianças (0–5 anos) que reali-
zaram implante de DVP, sendo 24 delas (50%) submetidas 
a anestesia geral balanceada e as outras 24 (50%) sub-
metidas à mesma anestesia combinada com os bloqueios: 
scalp block, fáscia interpeitoral e TAP (levobupivacaína 
com vasoconstritor 0,125–0,25% respeitando a dose tóxi-
ca) antes do procedimento cirúrgico. Nas primeiras 24 h de 
pós-operatório, no grupo de crianças que não receberam 
bloqueio regional, 75% (18/24) apresentaram dor ou irrita-
bilidade excessiva com 83% (15/18) necessitando o uso de 
opioides. Por outro lado, nas crianças que receberam os 
bloqueios, obteve-se um total de apenas 29% (7/24) com 
relato de dor ou irritabilidade excessiva sendo que destas, 
em 4 (57%) foi administrado opioide para controle de dor. 
Discussão: Na literatura, observa-se que o procedimento 
é costumeiramente realizado apenas com anestesia ge-
ral, sendo utilizado opioides no intra e pós-operatório para 
controle de dor, o que, a depender do limiar de dor do pa-
ciente, necessita ser realizado em diversas doses no pós-
-operatório imediato. Encontrou-se um relato de criança de 
13 anos submetida a implantes de DVP, em uma ocasião 
apenas com anestesia geral com relato de dor e necessi-
dade de uso de opioides no pós-operatório e outra ocasião 
na qual foi realizado bloqueios occipital, plexo cervical e 
TAP com ropivacaína 0,5% além da anestesia geral, com 
descrição de analgesia por 16 h após o procedimento sem 
necessidade de uso de morfina e grande satisfação por 
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parte da mãe da criança que observou controle significati-
vo da dor no pós-operatório imediato. Apesar da literatura 
apontar que ainda não há uma experiência significativa do 
uso de bloqueios periféricos em cirurgias de implante de 
DVP na anestesia pediátrica, esta modalidade anestésica 
deve ser alvo de estudos mais aprofundados tanto no que 
se refere ao controle de dor pós-operatório quanto à redu-
ção de uso de opioides nesses pacientes, já que se ob-
servou um resultado muito positivo e que pode melhorar a 
qualidade dos pós-operatórios nestas crianças que sofrem 
múltiplas intervenções cirúrgicas. 
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Controle de dor pós-operatória em feri-
mento transfixante de membro superior: 
bloqueio via cateter supraclavicular de 
plexo braquial. Relato de caso
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Introdução: Diversos estudos constataram controle efi-
caz da dor pós-operatória em abordagens cirúrgicas de 
membro superior com a analgesia contínua por cateter de 
bloqueio interescalênico. Deve ser considerado, entretan-
to, o risco de eventos adversos como anestesia peridu-
ral ou espinhal inadvertidas, injeção em artéria vertebral, 
paralisia de nervo vago ou de laríngeo recorrente, pneu-
motórax, injúria ao plexo braquial, síndrome de Horner, 
disfonia e bloqueio de nervo frênico – que pode resultar 
em paralisia diafragmática e consequente dispneia. 
Como uma alternativa, tem-se estudado o cateter de 
bloqueio supraclavicular de plexo braquial, que parece 
manter o benefício analgésico com menor probabilidade 
de complicações nervosas, mantendo-se o risco de 
pneumotórax e injeção arterial acidental do anestésico, 
passíveis de minimização à visualização da agulha em 

ultrassonografia (USG). Relato de caso: GSP, 18 anos, 
sem comorbidades prévias. Vítima de ferimento por arma 
de fogo em membro superior direito (MSD), com lesão de 
artéria braquial. Abordagem cirúrgica para realização de 
ponte braquiobraquial com veia safena magna, sob anes-
tesia geral e bloqueio supraclavicular, e administração de 
20 ml de ropivacaína 0,375%, sem intercorrências. Pa-
ciente negou dor no pós-operatório imediato. Durante o 
pós-operatório tardio, apresentou queixa de dor intensa 
em MSD, sem alívio com analgesia intravenosa otimiza-
da. Optado pela passagem de cateter periférico em região 
supraclavicular guiado por USG. Injeção de 15 ml de ropi-
vacaína 0,25% com alívio da dor e ausência de parestesia 
ou fraqueza muscular. Realizada nova abordagem cirúrgi-
ca para debridamento de ferida operatória. Paciente sob 
sedação e repique de 20 ml de ropivacaína 0,375% em 
cateter periférico, com visualização de dispersão anes-
tésica por USG. Realizados repiques de anestésico local 
(ropivacaína 0,25% 15 ml) sob demanda durante o inter-
namento hospitalar. Paciente referiu melhora completa da 
dor em MSD. Cateter retirado após 3 dias, antes da alta 
hospitalar. Discussão: Considerando-se a baixa incidência 
de complicações do bloqueio contínuo via cateter supra-
clavicular de plexo braquial e a analgesia satisfatória para 
procedimentos envolvendo os membros superiores, tor-
na-se importante considerar no planejamento anestésico 
em casos com necessidade de múltiplas abordagens ou 
em que há dor pós-operatória limitante.
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Efeito da associação de dexametaso-
na intravenosa a bloqueios do plexo bra-
quial guiados por ultrassonografia com 
ropivacaína em cirurgias de cotovelo: um 
ensaio
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Introdução: O uso de adjuvantes com o objetivo de prolongar 
o efeito analgésico do bloqueio periférico do plexo braquial 
vem sendo estudado, mas sua eficácia ainda não está bem 
definida. O uso da dexametasona associado aos anestési-
cos locais por via perineural se mostrou eficaz em prolongar 
a analgesia. Contudo, o seu efeito intravenoso associado ao 
bloqueio de plexo não está bem definido. O objetivo des-
te estudo é avaliar se o uso da dexametasona intravenosa 
potencializa a duração do efeito analgésico do bloqueio do 
plexo braquial pela via supraclavicular em pacientes subme-
tidos a cirurgia de cotovelo, quando comparados ao grupo 
placebo. Métodos: Um total de 20 pacientes com idade en-
tre 18–65 anos, ASA I e II foram randomizados e avaliados 
de forma duplamente encoberta, após a liberação do CEP e 
a assinatura do TCLE. Os participantes foram divididos em 2 
grupos: grupo Controle recebeu 20 ml de ropivacaína 0,5% 
perineural e 100 ml de soro fisiológico 0,9% (SF) intravenoso 
(IV) durante o bloqueio, e o grupo Dexametasona recebeu 20 
ml de ropivacaína 0,5% perineural e dexametasona 8 mg IV 
(diluído para completar 100 ml da solução). Após o bloqueio, 
eram avaliados durante o período de 24 h. Dor foi avaliada 
pela escala visual analógica (kg conforme necessário, EVA). 
Na sala de recuperação pós-anestésica, a dor era tratada 
com morfina 0,05 mg/kg. Na enfermaria, recebiam dipirona 
(1 g) ou morfina (2 mg) no caso de dor ou solicitação de 
analgésicos. A duração do bloqueio foi considerada como 
o tempo a partir da analgesia completa até o momento em 
que o paciente sentia a mais leve dor no local da cirurgia 
e/ou solicitasse por analgésicos. Resultados: Foram ana-
lisados um total de 20 pacientes; não foi possível identifi-
car diferença quanto à avaliação da EVA na 1a e 24a horas 
após o bloqueio. Entretanto, a EVA após 12 h do bloqueio 
mostrou diferença, apresentando níveis de dor menores no 
grupo dexametasona p = 0,012. Quanto ao consumo de 
opioides, não houve diferença entre os grupos. O tempo de 
bloqueio sensitivo no grupo dexametasona foi maior. A mé-
dia de duração do bloqueio sensitivo no grupo dexametaso-
na foi de 423±35,60 min, enquanto no grupo Controle foi de 
367±38,88 min; p = 0,003. Conclusão: A dexametasona IV 
se mostrou eficaz em prolongar o componente sensitivo do 
bloqueio e melhorou a percepção álgica do paciente com 
redução da intensidade da dor nas primeiras 12 horas do 
período pós-operatório, intervalo em que foi observado seu 
maior benefício. 
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Efeitos do bloqueio de geniculares na dor 
pós-operatória persistente em artrosco-
pia de joelho: revisão sistemática
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Introdução: A dor neuropática crônica no joelho constitui 
uma das causas mais comuns de procura por consultas 
médicas, principalmente, por pacientes idosos. O aumen-
to da expectativa de vida, aliado à realização mais pro-
longada de atividades físicas, traz como consequência a 
maior procura pela realização de cirurgias artroscópicas, 
que são indicadas para a reparação de lesões intra-arti-
culares. No entanto, há a preocupação importante com o 
controle da dor no pós-operatório de artroscopia, sendo 
adotada diversas formas de analgesia. Desta forma, reali-
za-se uma revisão da literatura da abordagem do bloqueio 
de nervos geniculares como forma e opção de controle da 
dor pós-artroscopia persistente do joelho, principalmente, 
como forma de aceleração da recuperação e deambula-
ção precoce, características essas extremamente relevan-
tes no atual período pós-pandemia. Nosso objetivo é rela-
tar o uso de bloqueio de geniculares no pós-operatório de 
artroscopia de joelho para a redução da dor. Métodos: Foi 
realizada uma pesquisa exploratória a partir de revisão de 
literatura com os seguintes descritores: dor neuropática, 
artroscopia de joelho, bloqueio de nervos geniculares. Fo-
ram analisados 26 artigos entre os anos de 2015 e 2020. 
Resultados: Os resultados mostram que o bloqueio de ge-
niculares vem sendo mais utilizado para controle de dor 
na osteoartrite de joelho. É sugerido o uso de ultrassom 
para auxiliar a visualização do local do bloqueio e a inje-
ção de corticoesteroides ainda não se apresenta conclu-
siva como eficaz no bloqueio de geniculares, embora seja 
considerado o uso para o prolongamento do tempo de 
analgesia. Conclusão: Conclui-se que o bloqueio de ner-
vos geniculares é uma alternativa eficaz para o controle da 
dor neuropática pós-artroscopia de joelho, tornando-se 
importante mais estudos de longo prazo sobre as técnicas 
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de analgesia, como forma de reduzir impactos negativos 
no pós-operatório imediato e tardio, assim como reduzir 
tempo de internação e poupar o uso de opioides.
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transverso do abdome em transplante 
renal. Estudo prospectivo
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Introdução: A técnica de bloqueio do plano transverso do 
abdome (TAP block) promove a analgesia da parede abdo-
minal anterolateral, envolvendo os nervos intercostais T7-
-L1, subcostal, ilioinguinal e ílio-hipogástrico. Receptores de 
transplante renal (TXR) são ideais para esse método de blo-
queio, já que o acesso cirúrgico para o implante do rim ex-
põe o plexo nervoso T7-L1, responsável pelo componente 
parietal da dor, sendo o bloqueio facilitado pela visualização 
direta dos planos musculares: TAP cirúrgico (TAP-C). Pa-
cientes no pós-operatório de TXR possuem contraindicação 
relativa aos anti-inflamatórios não esteroidais, o que dificulta 
o manejo da dor. O uso de doses altas de opioides também 
é indesejável, visto que aumenta a probabilidade de efeitos 
colaterais, como náuseas e vômitos. O objetivo deste traba-
lho foi analisar a eficácia analgésica do TAP-C, comparado 
à infiltração do tecido celular subcutâneo com anestésico 
local, em cirurgias de TXR. Métodos: Desenvolveu-se um 
estudo prospectivo, randomizado, unicêntrico, duplo cego, 
com 2 grupos. Grupo controle: anestesia geral balanceada 
e infusão de anestésico local no tecido subcutâneo. Gru-
po experimental: anestesia geral balanceada e infusão de 
anestésico local no plano transverso do abdome através do 
acesso cirúrgico (TAP-C). Esses pacientes eram avaliados 
no pós-operatório pelo pesquisador, que desconhecia a 

qual grupo cada paciente pertencia. Foi aplicada a escala 
visual analógica de dor (EVA) no despertar imediato, após 
6 h (dor estática) e 24 h (dor estática e dinâmica). Os parti-
cipantes eram pacientes da Unidade Geral de Transplante 
do hospital-escola terciário no qual o estudo foi realizado. 
Resultados: Foram selecionados 45 pacientes elegíveis ao 
estudo. Após exclusões por perdas de dados, foram ana-
lisados 20 pacientes no grupo controle e 21 pacientes no 
grupo experimental. Nenhuma característica clínica ou de-
mográfica do espaço amostral teve significância estatística. 
No grupo controle, 72,6% referiram dor moderada/intensa 
no pós-operatório imediato, enquanto apenas 7,4% do gru-
po experimental relataram dor moderada/intensa (IC95% 
-92.8 a -38,5%, p < 0,001). Na avaliação de 6 h, houve dife-
rença significativa em relação aos escores de dor modera-
da/intensa entre os grupos, sendo 59,8% no controle e 15% 
para o grupo experimental, respectivamente (IC95% -76,8 a 
-12,4%, p < 0,007). Não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos na avaliação estática (IC95% 
-34,5 a -24,5%, p = 0,739) e dinâmica na avaliação após 
24 h (IC95% -48,2 a -9,9%, p = 0,197). Conclusão: A anes-
tesia geral balanceada associada ao TAP-C foi eficaz em 
reduzir os escores de dor moderada e severa ao despertar 
anestésico e após 6 h. Portanto, o TAP-C é uma alternativa 
vantajosa para a analgesia desses pacientes, tendo sido in-
corporado no protocolo de TXR institucional. Ainda são ne-
cessários mais estudos comparando a eficácia analgésica 
do TAP-C em relação ao TAP block guiado por USG.
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Introdução: A toxicidade sistêmica por anestésico lo-
cal (LAST, sigla em inglês) envolve principalmente os 
sistemas nervoso central e cardiovascular. Estudos re-
latam incidência de 7,5-20:10.000 bloqueios periféricos 
e 1-4:10.000 peridurais realizadas, apesar do uso das 
técnicas corretas. É crucial para melhora do desfecho o 
início rápido da terapia lipídica, desde os primeiros sin-
tomas. Relato de caso: Homem, 40 anos, ASA II, hiper-
tenso, etilista, 1,80 m, 90 kg, em uso de captopril, com 
fratura de rádio distal direito após queda da própria altu-
ra. Após monitorização (PNI, OP, cardioscopia), venóclise 
(MSE 18G), sedação (midazolam 2 mg, fentanil 50 mcg) 
e administração de cefazolina 2 g, ondansetrona 8 mg, 
dexametasona 10 mg, cetoprofeno 100 mg, foi realizado 
bloqueio infraclavicular guiado por ultrassonografia com 
punção única, aspiração negativa de sangue e injeção 
lenta de lidocaína 2% 15 ml + levobupivacaína 0,25% 15 
ml. O paciente relatou parestesia nos dedos e paresia 2 
min após bloqueio, evoluindo com agitação e convulsão 
tônico clônica generalizada em 4 min. Após pré-oxigena-
ção, diazepam 5 mg, propofol 200 mg, fentanil 150 mcg 
e rocurônio 50 mg, foi intubado (tubo 7,5 com cuff) sob 
laringoscopia direta. Manutenção com sevoflurano 1%. 
Cirurgia com 90 min de duração. Realizada extubação, 
seguida de sinais convulsivos focais na face e extremida-
des, exceto membro anestesiado. Administrados diaze-
pam 5 mg e propofol 20 mg, sem melhora, seguindo uso 
de alíquotas de propofol por 1h30min. Após esse perío-
do, feita emulsão lipídica (EL) 20% (Olimel N7E) 1,5 ml/kg 
em 5 min. Paciente responde ao chamado sem sinais fo-
cais 5 min após administração de EL. Encaminhado para 
RPA, sem intercorrências. Alta da RPA sem alterações, 
com PA 127x73 mmHg, SpO2 97%, FC 88 bpm. Discus-
são: A lipossolubilidade do AL está relacionada a potên-
cia e toxicidade. A infusão em bolus de EL seguida de in-
fusão contínua reverte a LAST por mecanismos diversos 
(quelação das moléculas lipossolúveis dos anestésicos, 
efeito inotrópico positivo), acelerando a redistribuição 
do anestésico local. EL é prevista para infusão lenta em 
NPT, sendo opção rápida e segura, porém, pelo caráter 
agudo da LAST, admite-se infusão rápida de EL 20% em 
veia periférica, pela baixa osmolaridade (270 a 345 mos-
m/l-1). OLIMEL N7E é uma fórmula para NPT dividida em 
3 compartimentos: EL a 20%; aminoácidos com eletró-
litos; e glicose com cálcio. Sugere-se maior eficácia dos 
triglicérides de cadeia longa, por sua maior capacidade 
de ligação ao AL. Há evidências de limitação do efeito 
terapêutico na presença de acidose ou hipóxia, por dimi-
nuição da afinidade dos lipídios pelas moléculas de AL, 

portanto a administração precoce antes da piora clínica 
é essencial. O presente relato reforça a possibilidade do 
uso das soluções lipídicas de NPT na indisponibilidade 
da abordagem tradicional com EL a 20%, que nem sem-
pre está prontamente disponível para uso, colaborando 
para o início rápido dos cuidados na LAST.
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Introdução: Os bloqueios de nervos periféricos para 
anestesia e analgesia cirúrgica estão sendo cada vez 
mais utilizados, especialmente com o advento da ultras-
sonografia (USG). Dentre eles, o bloqueio do plano eretor 
da espinha (ESP block), já bem consagrado no tratamen-
to de dor crônica, tem se mostrado uma ótima alternativa 
em comparação aos bloqueios de neuroeixo para o con-
trole álgico em cirurgias cervicais, torácicas, lombares e 
abdominais. Relato de caso: Paciente feminina, 25 anos, 
sem comorbidades, diagnosticada com tumor filoide ma-
ligno em mama esquerda há 2 anos, elegível para mastec-
tomia total e ressecção de partes moles após 2 cirurgias 
prévias de tumorectomia com recidiva. Exame de res-
sonância magnética pré-operatório demonstrou invasão 
medular ao nível de T4-T5 comprimindo e deslocando 
o saco dural. Prova de função pulmonar com espirome-
tria dentro da normalidade e risco cirúrgico liberado. Pa-
ciente foi submetida a anestesia geral venosa total, rea-
lizada indução com fentanil 250 mcg, lidocaína 100 mg,  
propofol em infusão alvo controlada (TCI) 4 mcg/ml e ro-
curônio 40 mg. Manutenção contínua com propofol em 
TCI 3 mcg/ml e remifentanil 0,05–0,3 mcg/kg/min, feito 
ESP block guiado por USG à esquerda e ao nível de T5-
-T6 com 30 ml de ropivacaína 0,5% + 10 mg de dexame-
tasona na solução. A duração cirúrgica foi de 10h30min, 
sendo extubada em sala e encaminhada à unidade de 
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terapia intensiva, referindo grau zero na escala numérica 
de dor, sem demais queixas. Realizada visita pós-anesté-
sica no dia seguinte com manutenção do quadro clínico 
estável, sem queixas álgicas ou náuseas/vômitos. Dis-
cussão: Diante da invasão tumoral e distorção anatômica 
ao nível do neuroeixo, foi optado pelo ESP block como 
estratégia para controle de dor intra e pós-operatória. 
É realizado através do bloqueio no plano fascial entre o 
músculo eretor da espinha e o processo transverso da 
vértebra, alcançando tanto os ramos dorsais quanto os 
ramos ventrais dos nervos espinhais, o que permite tanto 
anestesia quanto analgesia adequadas. Trata-se, portan-
to, de uma técnica recente, simples, de rápida execução 
e sem grandes contraindicações capaz de poupar opioi-
des durante e após cirurgia. Novos estudos prospectivos 
são necessários para demonstrar o grau de superiorida-
de em relação as técnicas usualmente utilizadas, apesar 
dos resultados clínicos serem favoráveis.
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Introdução: O hematoma subdural (HSD) é relacionado 
a punção lombar, neoplasia, idade avançada, infecção, 
anticoagulação e coagulopatias. Em alguns casos, pode 
não ter causa identificada. Embora seja uma condição 
rara, o quadro de HSD deve ser precocemente suspeita-
do, diagnosticado e tratado. As sequelas graves, como 
paraparesia ou plegia de membros inferiores (MMII) e 
disfunção esfincteriana, faz dessa condição uma emer-
gência neurológica. Neste trabalho, descrevemos o caso 
de um paciente de 64 anos que evoluiu com hematoma 
subdural após raquianestesia. Relato de caso: Paciente 
sexo masculino, 64 anos, servente de pedreiro, IMC 23, 
admitido na unidade por fratura exposta do calcâneo e 

tálus esquerdos e fratura fechada do anel pélvico após 
queda de altura de 3 m. Refere tabagismo e etilismo. 
Negou outras comorbidades, alergias, uso de medica-
mentos diários ou história de sangramentos prévios. O 
fondaparinux, dose profilática de 2,5 mg ao dia, foi sus-
penso com mais de 36 h. Exames laboratoriais encon-
travam-se dentro da normalidade, exceto pelas provas 
de coagulação levemente alargadas, mas com valores 
que não contraindicavam punção de neuroeixo (TAP 
INR = 1,3 e TPTA Rel = 1,28). Foi submetido a desbri-
damento cirúrgico de membro inferior esquerdo (MIE) e 
ostessíntese de fratura de calcâneo sob raquianestesia. 
Após procedimento, paciente evoluiu com dor intensa 
irradiada para membros inferiores, seguida de parapa-
resia em MMII mais importante em MID, incontinência 
urinária e fecal. Realizou RM de coluna lombar que evi-
denciou área de compressão dentro do saco dural, pior 
no nível L2-L3, que se extende inferiormente, sugestivo 
de hemorragia intradural lombar. Encaminhado ao centro 
cirúrgico com urgência para laminectomia descompres-
siva e drenagem do hematoma. Durante procedimento, 
foi visualizado hematoma subaracnóideo lombar após 
abertura de saco dural, comprimindo as estruturas da 
cauda equina. Realizada a retirada mecânica do coágulo, 
seguida de hemostasia local. Paciente recebeu alta hos-
pitalar com recuperação parcial de força em MMII, porém 
ainda com retenção urinária e melhora da incontinência 
fecal. Discussão: Neste relato, descrevemos o caso de 
um paciente, sem critérios maiores de risco, que evoluiu 
com hematoma subdural após punção subaracnóidea. O 
HSD é causado por vários fatores, no entanto, a fisiopa-
tologia do hematoma ainda não foi totalmente estabe-
lecida. Mesmo que haja sangramento no espaço suba-
racnóideo, é muito provável que o sangue seja diluído 
pelo fluxo do líquido, fazendo com que ele se disperse, 
sendo, portanto, o quadro de hematoma subdural raro. 
Após uma anestesia em neuroeixo, mesmo sem fator de 
risco aparente, na qual ocorra demora para o retorno do 
bloqueio motor, sintomas de parestesia, incontinência 
urinária e /ou fecal, a suspeita de hematoma deve ser 
imediatamente levantada, seguido da investigação por 
imagem e pronto tratamento, para que o desfecho dessa 
complicação seja favorável.
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Introdução: A amputação é definida como a retirada to-
tal ou parcial de um membro, priorizando a segurança, 
porém mantendo-se atenção à melhor qualidade de vida 
do paciente. No Brasil, em 2011, estima-se que ocorre-
ram 50 mil amputações. Destas, 1,9% foram devido a 
doenças neoplásicas. É de grande importância que haja 
um adequado controle da dor perioperatória, para me-
lhor readaptação à nova rotina de vida. Relato de caso: 
Paciente do sexo masculino, 74 anos, é internado devi-
do quadro de carcinoma escamocelular moderadamen-
te diferenciado avançado, comprometendo o membro 
superior direito a partir do terço médio, sem evidência 
de invasão angiolinfática ou perineural. Comorbidades: 
acidente vascular encefálico isquêmico há 20 anos, com 
afasia de Broca, hipertensão arterial, epilepsia e síndro-
me anêmica. Programação cirúrgica: amputação transu-
meral direita. Planejamento anestésico: anestesia venosa 
total associada ao bloqueio de plexo braquial direito via 
supraclavicular, com inserção de cateter PEBAX® G20 
50 cm, guiado por ultrassom; através deste cateter foram 
injetados 20 ml de levobupivacaína 0,25%, com adrena-
lina solução 1:200.000 e 150 mcg de clonidina. Inicia-
da noradrenalina 0,2 mcg.kg-1.min-1, transfundidos 2 
concentrados de hemácias no peroperatório. Não houve 
intercorrências. Ao final, realizada extubação em sala e 
com Aldrete 8 foi encaminhado à unidade pós-operató-
ria. Manteve-se o cateter no plexo braquial por 7 dias, 
efetuando-se doses suplementares de 20 ml de levobu-
pivaina 0,25% em solução com adrenalina 1:200.000. 
Durante o pós-operatório, o duplo produto manteve-se 
controlado, sem necessidade de utilização de opioides 
até a alta hospitalar que ocorreu no 8o dia. Retornou ao 
hospital após 2 meses, sem queixas de dor, referindo 
melhor padrão do sono. A análise da peça cirúrgica reve-
lou margens livres, preenchendo-se os critérios de cura 
da neoplasia. Discussão: Oferecer melhores condições 

para a realização e reabilitação cirúrgicas sempre deve-
rá ser o objetivo da conduta anestésica. Neste caso, a 
anestesia e analgesia pós-operatória regional com o uso 
de cateter permitiram controle da dor durante a 1a sema-
na pós-cirúrgica, atuando sobre a dor aguda e reduzindo 
a probabilidade de dor crônica. Esse contexto facilita a 
readequação à vida do paciente amputado. Portando, 
este caso retrata a importância da anestesia e analgesia 
regional para o controle da dor pós-operatória, devendo 
estimular a sua prática em amputações traumáticas ou 
não traumáticas.
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Introdução: As técnicas de bloqueios contínuos são cada 
vez mais comuns. A colonização de cateter possui alta 
incidência (23–57%), mas a infecção é uma complicação 
rara (0–3%). Trata-se de um tema pouco abordado na lite-
ratura associado a diversos fatores de risco. A seguir, re-
lata-se um caso de infecção de cateter inserido no plano 
eretor da espinha (ESP). Relato de caso: Paciente, mas-
culino, 43 anos, IMC 30 e diabético. Vítima de colisão de 
motocicleta vs. carro com fratura múltiplos arcos costais 
à esquerda (4o ao 9o). Foi admitido na UTI apresentando 
dor refratária às medidas clínicas, sendo encaminhado 
ao centro cirúrgico. Sinais vitais de entrada FC 111 BPM, 
22 IRPM, 154X89 (105) mmHg, CN 2 L/min, SPO2 100%, 
fácies álgica, glicemia capilar 99, jejum maior que 8 h, 
última dose de clexane há 3 h. Optado pela realização do 
bloqueio do plano do eretor da espinha sob sedação leve, 
paciente sentado, procedimento realizado sob técnica 
asséptica com clorexidina alcoólica, com auxílio de USG, 
procedimento sem intercorrência. Encaminhado à UTI, 
após bolus de 20 ml de ropivacaína 0,2%, evoluindo com 
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melhora da dor. Após 3 dias de inserção, apresentou si-
nais flogísticos em sítio de punção com exteriorização 
purulenta. O cateter foi retirado e iniciado antibioticotera-
pia com cefazolina. Paciente evolui com melhora gradual 
e completa do quadro infeccioso. Discussão: O micror-
ganismo mais frequentemente detectado na superfície 
da pele e no cateter colonizado é o Staphylococcus epi-
dermidis, enquanto o Staphylococcus aureus é relatado 
principalmente em infecções ou formação de abscessos. 
Fatores de risco incluem: trauma, permanência em UTI, 
local de inserção do cateter, ausência de antibioticopro-
filaxia, contaminação da solução anestésica, tempo de 
permanência do cateter, diabetes, entre outras, como 
quimioterapia. Os cateteres inseridos na região axilar e 
femoral estão associados a maior risco. Neste caso clí-
nico, destaca-se como fatores de risco diabetes, trauma 
e permanência em UTI. Há poucas evidências sólidas 
quanto ao uso da técnica asséptica na inserção de cate-
ter de nervo periférico. A ASRA recomenda o uso rotinei-
ro de soluções antissépticas à base de álcool e cuidados 
nos curativos. Recomendam-se curativos impermeáveis 
e transparentes para permitir a inspeção do local de in-
serção quanto a sinais de inflamação local e infecção. 
Estudos em UTI mostram maior colonização de bacté-
rias de pele devido à dificuldade de mobilização e banho. 
Soma-se a isso o aumento do uso de cateteres em ner-
vos periféricos no trauma para tratamento de dor. Dessa 
forma, mesmo sendo raras, as complicações infecciosas 
se tornam mais comuns, sendo importante implementar 
medidas que minimizem o risco. Sempre que possível, 
deve-se fazer o procedimento em ambiente controlado, 
com paramentação completa, uso de clorexidina alcoó-
lica e campos estéreis. Os cuidados devem se estender 
no acompanhamento do cateter, no preparo da solução 
e reduzir o número de desconexões.
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Injeção inadvertida de 5 mg de morfina in-
tratecal: caso-alerta para dupla-checagem

Wendel Marcel Matias D’Angioli Costa*, Jurgen Pauli de 
Castro, Déborah Lena de Abreu Delfino, João Pedro de 
Andrade Vieira, Felipe Augusto Linhares Xavier, Paulo 
Adilson Herrera 

Instituição: Hospital Evangélico de Londrina
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A administração de morfina subaracnóidea 
é técnica bem consolidada para analgesia pós-opera-
tória. Doses intratecais até 0,1 mg são bem toleradas, 
embora haja descrição de recomendação até 1 mg. 
Apresentamos sobredosagem intratecal perioperatória 
de boa resposta ao manuseio clínico. Relato de caso: 
Masculino, ASA II, 42 anos, 78 kg, 1,75 m, tabagista 
sem outras comorbidades ou alergias, negou anestesias 
prévias, foi submetido a osteossíntese de tíbia direita de 
urgência. Obtida venóclise e monitorização do pacien-
te. Para raquianestesia, aberto medicações em bande-
ja, deixando apenas ampola de morfina sob a mesa do 
anestesista. Após antissepsia da pele, verificou-se au-
sência de ampola de morfina intratecal, requisitando-se 
à enfermagem abertura desta. A ampola foi aberta pela 
enfermagem, sem nova checagem pelo anestesista e 
oferecida para aspiração. Performada raquianestesia e 
posicionado para a cirurgia, realizada sem intercorrên-
cias. Ao término cirúrgico, checou-se novamente psi-
coativos para devolução à farmácia. Nesse momento, 
notou-se ausência de abertura de ampola de morfina 0,2 
mg/ml e equívoca abertura de ampola de morfina 10 mg/
ml, assim como sua aspiração e injeção intratecal de 0,5 
ml (5 mg). Destarte, iniciou-se monitorização intensiva 
na Sala de Recuperação Pós-Anestésica. Após 4 h, o 
paciente apresentou rebaixamento do sensório, bradip-
neia, náusea e retenção urinária. Destarte, administrado 
naloxone 0,4 mg seguido de instalação em bomba de 
infusão contínua (BIC) de naloxone a 0,2 mg/h. Durante 
infusão, houve reversão sintomatológica completa, ex-
ceto por retenção urinária, que demandou cateterização 
vesical em dois momentos. Tentou-se retirar BIC durante 
o período – sem sucesso, devido retorno sintomatológi-
co. Apenas após 24 h de BIC, conseguiu-se cessar na-
loxone sem intercorrências, sendo então liberado para o 
quarto, onde permaneceu assintomático até alta hospi-
talar. Discussão: Há casos de superdosagem acidental 
de morfina intratecal descritos, porém a maioria ocorre 
durante tratamento crônico de dor. Poucos referem so-
bredose no perioperatório. Ademais, não existe padro-
nização terapêutica em casos dessa natureza. Embora 
a conduta a ser empregada seja incerta, foi consenso – 
em casos similares – a monitorização intensiva por pelo 
menos 12 h. A resposta à naloxone endovenosa 0,1–0,2 
mg/h também foi suficiente. Ainda, cita-se uso de na-
loxone intratecal, para casos que seu uso endovenoso 
foi insatisfatório. Naloxone é um antagonista competi-
tivo dos receptores opioides, sendo boa opção para 
tratamento em casos de superdose. Possui curta du-
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ração de ação (30–45 min). Doses repetidas ou infusão 
contínua são indicadas quando se almeja antagonismo 
duradouro. Foi relatado caso com evolução benigna e 
boa resposta à instituição do antagonista. Reforçamos 
a necessidade de conferência de ampola e da criação 
de hábito/repetição, minimizando trocas acidentais. Este 
caso poderia ter sido evitado pela simples dupla-checa-
gem da ampola.
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Intoxicação por anestésico local após 
bloqueio de plexo braquial interescalêni-
co guiado por neuroestimulador em ci-
rurgia de fratura de úmero: relato de caso

Anastácio de Jesus Pereira*, Andrea Boucas Caldeirani, 
Maria Eugênia Silvestre e Silva, Antonio de Padua Faria, 
João Paulo Jordão Pontes 

Instituição: CET Integrado de Uberlândia/MG 
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Fraturas em membros superiores estão entre 
as urgências ortopédicas mais comuns em todo o mun-
do. O tratamento cirúrgico das fraturas pode ser reali-
zado sob diferentes métodos anestésicos, combinados 
ou não, sendo os principais: bloqueio do plexo braquial, 
sedação, anestesia geral e bloqueio de plexo cervical. 
Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 59 anos, 85 
kg, ASA P1, com fratura de úmero em terço médio, foi 
submetida a fixação cirúrgica aberta. Realizada moni-
torização básica, cateter nasal de O2 3L/min, sedação 
com midazolam (4 mg) e fentanil (50 mcg). A paciente 
manteve-se sonolenta, porém colaborativa. Optado por 
bloqueio supraclavicular guiado por neuroestimulação. 
Após observadas contrações adequadas com estímulo 
elétrico de 0,5 mA nas musculaturas do bíceps, deltoi-
de e tríceps, realizado injeção com levobupivacaína com 
vasoconstritor (20 ml a 0,375%) e lidocaína com vaso-
constritor (20 ml a 1%). Realizada aspiração a cada 5 ml 
de injeção de anestésico local (AL), sendo todas negati-
vas. Ao final da injeção, a paciente evoluiu com quadro 

de crise convulsiva do tipo tônico-clônica generalizada, 
sugestivo de intoxicação sistêmica por anestésico local. 
Após identificação do quadro, foi realizado suporte ven-
tilatório com O2 a 100%, 11 mg de midazolam, 100 mg 
de succinilcolina e intubação orotraqueal, sendo mantida 
em ventilação mecânica com EtCo2 30–35 mmHg e sem 
apresentar alterações hemodinâmicas. O procedimento 
durou 2h30min e, ao final, paciente foi extubada em sala 
e encaminhada para sala de recuperação pós-anestésica 
(SRPA), de onde recebeu alta após 60 min sem apresen-
tar dor ou necessitar do uso de opioide de resgate. Dis-
cussão: Os bloqueios periféricos têm sido cada vez mais 
utilizados por anestesiologistas com o objetivo de dimi-
nuir a dose de opioides sistêmicos, melhorar a analgesia 
pós-operatória e proporcionar alta precoce. Entretanto, 
a intoxicação sistêmica por anestésico local (ISAL) pode 
ocorrer devido a injeção intravascular ou injeção de do-
ses excessivas de AL. A monitorização com ECG, o uso 
adequado de AL (respeitando a faixa de dose tóxica) e 
o uso de técnicas guiadas com ultrassonografia (USG), 
são medidas eficazes na prevenção de casos de ISAL. 
O quadro de intoxicação pode ser separado em cardio-
vascular e neurológico, sendo este último mais preco-
ce e comum. A conduta é baseada em suporte clínico 
imediato com fornecimento de O2 a 100%, redução da 
acidose respiratória, uso de benzodiazepínicos e emul-
são lipídica a 20%. No presente caso, a ISAL ocorreu, 
provavelmente, por injeção intravascular, uma vez que a 
aspiração negativa não exclui essa complicação e a dose 
máxima de AL foi respeitada. Este caso reforça a neces-
sidade do uso do USG como ferramenta para aumentar 
a segurança dos bloqueios periféricos e evitar maiores 
complicações ao paciente.
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Intoxicação por anestésico local após 
bloqueio de plexo interescalênico por 
parestesia: relato de caso

Tiago Amorim e Silva*, Zênia Feitosa Oliveira, Bárbara de 
Melo Sampaio, Wagner de Paula Rogério 
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Introdução: A toxicidade sistêmica por anestésicos locais 
(LAST) pode ocorrer após a administração de uma dose 
excessiva, rápida absorção ou por injeção intravenosa 
acidental. A LAST pode provocar excitação do sistema 
nervoso central, chegando à convulsão ou uma depres-
são bulbar direta, principalmente por injeções vasculares 
ou absorção pelo sistema das artérias vertebrais ou até 
mesmo cursar com sintomas de cardiotoxicidade, com 
hipotensão, arritmias e parada cardiorrespiratória. Rela-
to de caso: Paciente ASS, sexo masculino, 22 anos, 69 
kg, ASA I, com programação cirúrgica eletiva para cor-
reção de fratura de úmero proximal a direita. Optado por 
anestesia combinada, com sedação e bloqueio de plexo 
braquial por via interescalênica por indisponibilidade de 
ultrassonografia no centro cirúrgico no momento da ci-
rurgia. Após monitorização e venóclise, administrado 2 
mg de midazolam e realizado bloqueio de plexo braquial 
por via interescalênica por parestesia. Administrados 
25 ml de bupivacaína a 0,5% com adrenalina 1:200.000 
após testes de aspiração negativos. Após término da in-
jeção, paciente evolui com crise convulsiva tônico-clôni-
ca generalizada. Administrado de imediato 10 mg de mi-
dazolam e instituída a ventilação sob máscara facial com 
oxigênio a 100%. Com o término da crise convulsiva, 
cerca 3 min, paciente evolui com bradicardia e assisto-
lia. Foi iniciada ressuscitação cardiopulmonar conforme 
protocolo SAVA. Paciente recebeu 2 mg de epinefrina em 
doses fracionadas com retorno a circulação espontânea 
e interrompida as compressões torácicas. Paciente re-
torna em ritmo sinusal e mantendo-se estável hemodi-
namicamente, sem necessidade de drogas vasoativas. 
Sem disponibilidade na unidade de emulsão lipídica. O 
paciente foi transferido a UTI e extubado após 12 h, recu-
perando-se completamente sem complicações neuroló-
gicas e recebendo alta hospitalar após 3 dias. Discussão: 
A intoxicação sistêmica por anestésico local (AL) é uma 
complicação temida, apesar de rara, e que não se res-
tringe apenas à anestesiologia, já que é corriqueiro o seu 
uso fora do centro cirúrgico. A toxicidade dos AL está 
diretamente relacionada à sua potência e os sintomas 
no SNC são mais comuns, pois são observados a uma 
concentração plasmática mais baixa do que os sintomas 
no sistema cardiovascular. Uma das grandes vantagens 
que a técnica de anestesia regional guiada por ultrassom 
trouxe com relação às outras técnicas de localização das 
estruturas nervosas foi a diminuição do número de pun-
ção vascular acidental, um dos fatores mais importan-
tes relacionados à intoxicação sistêmica por anestésico 

local. O caso descrito acima reforça a necessidade da 
aquisição de aparelhos de ultrassonografia no centro ci-
rúrgico para uso pela anestesiologia e demais membros 
da equipe para diminuir o risco de complicações perio-
peratórias e melhor assistência ao paciente.
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Manejo anestésico de paciente obstétri-
ca com síndrome de Arnold-Chiari e es-
coliose: relato de caso
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min Zylberberg, Dayse dos Santos de Almeida Rodrigues 

Instituição: Hospital Central do Exército
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A síndrome de Arnold-Chiari I (SACh I) se ca-
racteriza como ectopia caudal da tonsila cerebelar ≥ 5 mm, 
prevalência 0,5% e maior frequência em mulheres (3:1). A 
SACh I pode ser assintomática, mas cursa com cefaleia, 
parestesia, neuropatia e siringomielia (65%) na 3a década. 
Portanto, a gestação pode envolver seu manuseio. Relato 
de caso: Gestante 36a semana, 34 anos, GI P0, 1,54 m, 54 
kg, em uso de levotiroxina. Relata ser portadora de SACh I 
e operada aos 23 anos por seringomielia que desapareceu. 
Também realizou laminectomia de L5 a L4 para secção do 
ligamento terminal. Aos 24 anos, realizou correção de es-
coliose (55˚) de T3 a T10. Gestação transcorrendo sem al-
terações, percentil fetal 11. O parecer do neurologista não 
contraindicou qualquer técnica anestésica ou via de parto. 
Na consulta pré-anestésica, após orientação quanto às 
técnicas analgésicas disponíveis e anestésicas em caso de 
cesárea não planejada. Optou-se por analgesia não farma-
cológica combinada com analgesia venosa com remifen-
tanil em bolus de 10 mcg, intermitente (em intervalo > 3 
min) em caso de dor intensa, em acordo com a paciente. A 
ultrassonografia ambulatorial de coluna revelou lâmina L5 
destruída, mas anatomia preservada com espaço peridural 
nítido em L3-L4. A paciente entrou em trabalho de parto na 
39a semana, e procedida a analgesia da escolha da pacien-
te. Foi indicada cesariana por desprorporção cefalopélvi-



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

201

Anestesia Regional e Ultrassonografia

ca, realizada por raquianestesia na primeira tentativa (12 
mg de bupivacaína hiperbárica; morfina 40 mcg), segun-
do marcação de L4-L3, guiada por ultrassonografia prévia 
na sala cirúrgica. Discussão: Apesar de síndrome rara, na 
literatura existem vários relatos e uma metanálise de ma-
nuseio anestésico em gestantes portadoras de SACh I. 
A recomendação de abordagem multidisciplinar, preparo 
pré-anestésico e a preferência por técnicas regionais em 
pacientes sem sintomas ou seringomielia grave é uma 
tendência. A escoliose, e a sua correção cirúrgica aumen-
tam a chance de falha de bloqueio e outras complicações. 
Conclui-se que o anestesiologista deve conhecer a apli-
cabilidade da ultrassografia de coluna no manejo dessas 
pacientes. Ademais, a avaliação pré-anestésica aumenta a 
participação da gestante em seu cuidado.
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Introdução: A acondroplasia é uma doença genética com 
herança autossômica dominante, sendo a principal cau-
sa de nanismo no mundo, com incidência aproximada 
de 1 a cada 25 mil nascidos vivos. É caracterizada por 
alterações morfológicas esqueléticas, tais como cabeça 
desproporcionalmente grande, macroglossia, instabili-
dade cervical e anomalias de coluna vertebral, que são 
extremamente relevantes durante a escolha da técnica 
anestésica ideal para esses pacientes. Relato de caso: 
Mulher, 39 anos, 55 kg, 1,38 m, portadora de nanismo 
acondroplásico, sem outras alterações sistêmicas. Ao 
exame físico, possuía lordose lombar, macroglossia, 
Mallampati IV, abertura de boca e extensão cervical re-
duzidas. Foi admitida para indução de parto com 38 se-
manas e 5 dias de gestação e indicada cesariana devido 
a insucesso da indução. A paciente foi monitorizada com 
pressão não invasiva, oximetria de pulso e eletrocardio-
grama. Foi realizada peridural em nível de L3-L4 com 

agulha de Tuohy 18G, com passagem de cateter de mes-
mo calibre. Feita injeção de 1 mg de morfina e lidocaína 
2% com vasoconstritor de forma titulada de 3 em 3 ml, 
obtendo bloqueio satisfatório com 240 mg de lidocaína. A 
paciente permaneceu estável hemodinamicamente e com 
bom padrão respiratório em ar ambiente durante todo 
procedimento cirúrgico. Recém-nascido vivo (APGAR 
8/9). Alta hospitalar materna e fetal conforme rotina da 
unidade. Discussão: O manejo anestésico desses casos 
deve ser individualizado, visto que as referências são es-
cassas e que a maioria delas é limitada a relatos de casos 
individuais. A anestesia neuroaxial é considerada difícil do 
ponto de vista técnico, devido ao canal espinal estreito e 
a possíveis anomalias espinais, tais como estenose e ci-
foescoliose, além da possibilidade de atingir níveis eleva-
dos de bloqueio com doses consideradas pequenas para 
gestantes de estatura normal. A anestesia geral também 
possui dificuldades técnicas, tais como instabilidade cer-
vical, macroglossia e extensão cervical limitada. Assim, 
trouxemos um caso no qual a paciente possuía diversos 
preditores de via aérea difícil e ausência de deformidades 
evidentes na coluna vertebral, o que tornou a anestesia 
do neuroeixo uma opção atrativa. Devido à possibilidade 
de atingir níveis muito altos de bloqueio com doses re-
lativamente baixas de anestésico, foi optado por realizar 
peridural com pequenas doses de anestésico, periodi-
camente, visando atingir níveis de bloqueio satisfatórios, 
sem repercussão hemodinâmica ou respiratória impor-
tante. Dessa forma, acreditamos que esse relato de caso 
tem valor educacional ao documentar a peridural como 
um método eficaz e seguro de abordagens para essas 
pacientes, sempre ciente das possíveis complicações e 
com as devidas precauções e planos alternativos se a pri-
meira escolha não for bem-sucedida.
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Manejo de dor pós-operatória em ampu-
tação com cateter de permanência em 
nervo femoral: relato de caso
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Introdução: Os bloqueios de nervos periféricos podem 
ser usados para fornecer anestesia cirúrgica; eles podem 
ser realizados por meio da injeção única de um anesté-
sico local ou pela inserção de um cateter, que permite a 
infusão contínua de medicação. Relato de caso: Homem 
de 58 anos, tabagista (40 maços/ano), com doença arte-
rial obstrutiva periférica (DAOP) grave, submetido a am-
putação supra genicular alta de membro inferior direito, 
após angioplastia e ponte femoro-femoral sem sucesso. 
Ele se apresenta com dor intensa em membro inferior di-
reito (MID) devido a isquemia e múltiplas abordagens de 
difícil controle, apesar do uso de opioides em enferma-
ria. Realizada raquianestesia sem intercorrências para o 
procedimento, e optado por bloqueio de nervo femoral de 
MID ao final do procedimento para analgesia. Devido à dor 
de difícil controle do paciente, optou-se no momento do 
bloqueio por realizar a inserção de cateter para analgesia 
pós-operatória imediata (POI). Realizado bloqueio do ner-
vo femoral guiado por US, com ropivacaina 0,5% 10 ml. 
Visualizada a dispersão do anestésico local e realizado a 
inserção de cateter. Posteriormente, realizada injeção de 
mais 10 ml da solução através do cateter, monitorizada 
por US, que evidenciou boa dispersão. Paciente foi acom-
panhado no POI, mantendo-se sem dor após 12 h e 18 h. 
Após 24 h, ele referiu dor 8/10, e foi realizado então repi-
que no cateter, com ropivacaína 0,375% 15 ml; após 20 
min, paciente referia melhora da dor, classificando-a 2/10. 
No 2o dia PO, foi realizado novo repique com ropivacaína 
0,375% 15 ml para controle álgico, e, ao 3o dia, ele referia 
dor 2/10, sem necessidade de medicação de resgate no 
período. Retirado cateter no 4o dia PO por boas condi-
ções de alta hospitalar e controle álgico adequado. Dis-
cussão: A lesão tecidual leva a uma sensibilização de no-
ciceptores e facilitação da condução nervosa periférica e 
central, desencadeando os mecanismos de amplificação 
do estímulo. A sequência de eventos que desencadeiam 
uma síndrome dolorosa se inicia com a transformação dos 
estímulos álgicos em potencias de ação que, das fibras 
nervosas periféricas, são transmitidos para o sistema ner-
voso central. Ao impedir esta sensibilização, podemos ob-
servar melhora na morbidade, com melhor satisfação com 
a anestesia, menor dependência de opioides e recupera-
ção mais acelerada. Os bloqueios de nervos periféricos e 
estratégias como a apresentada contribuem de maneira 
eficaz para esse objetivo.
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Manejo e retirada de cateter peridural dian-
te de complicações como formação de nó 
dentro do espaço peridural: relato de caso
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Rangel Micuci, Américo Salgueiro Autran Neto, Nicolle 
Marins Gomes Durão, Helena de Mattos Saboia, Tatiana 
Vaz de Carvalho 

Instituição: Hospital Federal de Bonsucesso
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A anestesia peridural, embora segura e am-
plamente estabelecida, não é uma técnica isenta de 
complicações. A remoção do cateter peridural habitual-
mente se dá através de leve tração e, raramente, repre-
senta dificuldade para os anestesistas. As formações 
de nós em cateteres peridurais (CPD) são reportadas 
na literatura como episódios muito raros com estimativa 
de incidência de 0,0015%. Tanto nós simples quanto 
duplos já foram descritos. Relato de caso: Recente-
mente, no serviço de anestesiologia do Hospital Federal 
de Bonsucesso, após uma dermolipectomia abdomi-
nal realizada sob anestesia combinada (geral associa-
da a peridural) em paciente feminina de 52 anos, uma 
agulha de Tuohy peridural 18G foi inserida por meio da 
abordagem mediana, com paciente em decúbito lateral 
esquerdo, no interespaço vertebral L3-L4. Utilizando a 
técnica de perda de resistência ao ar, a ponta da agulha 
foi avançada em direção cefálica. O espaço peridural foi 
identificado na segunda tentativa a uma profundidade 
de 10 cm, o cateter peridural foi inserido 5 cm no espa-
ço peridural, sem resistência. Durante ato cirúrgico, foi 
injetada pelo CPD, após aspiração negativa para san-
gue e LCR, uma solução de 6 ml de ropivacaína 0,3%. 
Ao final da cirurgia, ao se extrair o cateter peridural, no-
tou-se grande resistência, sendo necessária a realiza-
ção de tração muito maior que habitual seguida de san-
gramento local. Observou-se, então, que se formou um 
nó simples no CPD dentro do espaço peridural, durante 
tração para exteriorização e extração. Ao exame físico 
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neurológico, a paciente não apresentava déficit, pares-
tesias ou quaisquer outras queixas além de leve dor lo-
cal. No entanto, fez-se necessário acompanhamento e 
avaliação pelas equipes de neurocirurgia e neurologia, 
sendo optado por tratamento conservador, já que exa-
me físico estava dentro da normalidade e o CPD havia 
sido completamente extraído. Discussão: Para evitar 
complicações como esta, recomenda-se não ultrapas-
sar 5 cm de cateter no espaço peridural, principal fator 
de risco para tal complicação. Além disso, recomenda-
-se não aplicar força para retirada, observar e avaliar 
queixa dolorosa e parestesia e, se necessário, realizar 
exames de imagem. Não é recomendado realizar for-
te tração sob risco de romper o cateter ocasionando 
aprisionamento de parte do mesmo no espaço epidural, 
podendo gerar graves consequências.
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O bloqueio do plano eretor da espinha e 
a redução de opioides na analgesia da 
artrodese de coluna toracolombar: série 
de casos
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Conceição, Gustavo Boos, Pablo Escovedo Helayel 
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Introdução: Cirurgias de coluna vertebral são procedi-
mentos com extenso dano de tecido muscular, levando 
a uma intensa resposta endócrino-metabólica ao trau-
ma, comumente necessitando de grande quantidade de 
opioides no intraoperatório e no pós-operatório (PO). A 
técnica multimodal poupadora de opioide tem se mos-
trado como uma opção efetiva em cirurgias de artrode-
se de coluna toracolombar, visando controle da dor no 
PO, entre outras ações que culminam em uma rápida 
alta hospitalar. Os bloqueios regionais guiados por ul-
trassom são uma opção de adjuvante na técnica mul-
timodal para se poupar opioides. O principal bloqueio 
estudado para esse tipo de cirurgia é do plano eretor 

da espinha (ESP block, em inglês), que é um bloqueio 
fascial entre o músculo eretor da espinha e o processo 
transverso da vértebra, guiado por USG. Série de ca-
sos: Caso 1: masculino, 69 anos, artrodese toracolom-
bar de cinco níveis. Tempo cirúrgico de 300 min. Caso 
2: masculino, 65 anos, artrodese toracolombar de três 
níveis. Tempo cirúrgico de 205 min. Caso 3: feminino, 
48 anos, artrodese toracolombar de três níveis. Tempo 
cirúrgico de 180 min. Caso 4: feminino, 33 anos, artro-
dese toracolombar de três níveis. Tempo cirúrgico de 
210 min. Após a indução anestésica e em decúbito ven-
tral, houve a realização do bloqueio bilateral com bupi-
vacaína 0,25% com vasoconstritor 30 ml em cada lado, 
guiado por USG em plano sagital com transdutor linear, 
um nível abaixo do local onde foi realizada a cirurgia. 
Todos receberam 0,1 mg/kg de morfina 1 h após a in-
dução anestésica. A indução foi realizada com 0,3–0,5 
mcg/kg de dexmedetomidina e dextrocetamina 0,3–0,5 
mg/kg nos 10 min iniciais, seguido de 1–1,5 mg/kg de 
propofol e 1,2 mg/kg de rocurônio. A manutenção da 
anestesia geral venosa total foi realizada com infusão 
contínua de dextrocetamina 0,3–0,6 mg/kg/h associa-
do a dexmedetomidina 0,5–1 mcg/kg/min, remifentanil 
0,05–0,2 mcg/kg/min e propofol 100–150 mcg/kg/min. 
Os adjuvantes permitidos foram cetoprofeno 100 mg, 
dexametasona 0,15 mg/kg, dipirona 45 mg/kg e ondan-
setrona 4 mg. Os principais efeitos colaterais dos opioi-
des, que muitas vezes são frequentes no PO desse tipo 
de cirurgia, foram ausentes nas primeiras 24 h. O nível 
de dor na sala de recuperação anestésica (SRPA) atra-
vés da escala visual analógica de dor (EVA) foi de 2 em 
todos os pacientes e não houve consumo de morfina. 
Em 12 h e 24 h de PO, a EVA permaneceu na escala 
de 0–3. A administração de morfina 12 h após foi de 2 
mg, e somente nos pacientes do sexo masculino. Em 
24 h não houve consumo de opioides. Discussão: Foi 
avaliado o consumo de opioide no intraoperatório e no 
pós-operatório, após os pacientes serem submetidos 
a anestesia geral combinada com ESP block. A partici-
pação do bloqueio nessas cirurgias demonstrou que o 
consumo de opioide foi mínimo, assim como a intensi-
dade de dor na SRPA.
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Osteossíntese de clavícula com cadeira 
de praia através de técnica regional em 
paciente portador de pneumotórax não 
drenado: relato de caso

Bruno Vítor Martins Santiago*, Gabriela Villar e Silva, 
Paulo César da Silva Azizi, Eller Daniel Busatto Heringer 
Werner, Paulo Roberto Alcântara Aguiar, Bruno Hermont 
Jahara 
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Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: As fraturas claviculares representam 35% 
das lesões na cintura escapular e ocorrem mais frequen-
temente nos homens. São comumente causadas por 
quedas sofridas durante o ciclismo e esportes equestres. 
No caso em questão, o paciente apresentava pneumo-
tórax bilateral, sendo o contralateral à fratura, sem indi-
cação de drenagem em ventilação espontânea. Dessa 
forma, a anestesia regional emerge como uma opção 
interessante e desafiadora, levando em consideração 
o risco de expansão do pneumotórax após indução da 
anestesia geral e ventilação com pressão positiva. Assim, 
o objetivo deste caso é relatar a importância do domínio 
de diferentes técnicas anestésicas regionais, bem como 
a viabilidade mesmo em cirurgias com posicionamento 
em cadeira de praia, individualizando-as de acordo com 
as particularidades dos pacientes. Relato de caso: Pa-
ciente masculino, 35 anos, sem comorbidades, internado 
devido a trauma torácico fechado por acidente automo-
bilístico, com pneumotórax bilateral, maior à esquerda e 
fratura de clavícula esquerda. Realizada a drenagem do 
hemitórax esquerdo em selo d’água, com proposta de 
osteossíntese de fratura clavicular esquerda. Admitido 
em sala operatória, com monitorização multiparamétri-
ca, canulizado Jelco 18G no membro superior direito e 
realizada a sedação com midazolam 1 mg, fentanil 70 
mcg e dexmedetomidina 1 mcg.kg.h-1 IV em 10 min e 
manutenção 0,3 mcg.kg.h-1, suplementação de oxigê-
nio através de máscara de Hudson, 5 L/min. Procedidos 
os bloqueios do plexo braquial, via interescalênica, plexo 
cervical superficial e ramos claviopeitorais, guiados por 
USG, com 30 mL de ropivacaína 0,375% e lidocaína 1%. 
Avaliada a perda de sensibilidade termoalgésica 5 min 
após a realização dos bloqueios. Posicionado em cadeira 
de praia. O procedimento transcorreu sem intercorrên-
cias, com duração de 100 min. Analgesia complementar 
foi realizada com dexametasona 10 mg, cetorolaco 30 mg  
e paracetamol 1 g IV. Encaminhado à sala de recuperação 
pós-anestésica acordado e com pontuação na escala  

de Aldrete-Kroulik de 9 e na escala numérica verbal de 
dor de 0. Discussão: Há consenso na literatura de que 
a analgesia da pele sobre a clavícula é inervada pelo 
nervo supraclavicular. No entanto, a inervação óssea é 
complexa. No caso em questão, o paciente apresen-
tava pneumotórax bilateral, com o lado contralateral à 
fratura, sem indicação de drenagem em ventilação es-
pontânea. Dessa forma, a anestesia regional emergiu 
como uma opção interessante e desafiadora, levan-
do em consideração o posicionamento em cadeira de 
praia, revelando-se uma estratégia segura e viável. O 
risco do bloqueio do nervo frênico deve ser levado em 
consideração em pacientes com baixa reserva respi-
ratória. Com o emprego do ultrassom, é possível blo-
quear o nervo supraclavicular com pequenos volumes 
de anestésico local e em níveis mais baixos e diminuir a 
possibilidade de paralisia do nervo frênico.
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Paralisia diafragmática após bloqueio 
do nervo frênico em anestesia regional do 
plexo braquial via interescalênica geran-
do insuficiência respiratória aguda: rela-
to de caso

Isabela Alcântara Rocha*, Davyd Fonseca Andrade, May-
con Rodrigues Souza Pires, Giulliano Gardenghi, Luciana 
Hahmann, Heber de Moraes Penna 
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Introdução: O bloqueio do plexo braquial via interesca-
lênica é bem estabelecido em cirurgias do ombro por 
oferecer analgesia pós-operatória adequada, porém, 
o bloqueio não intencional do nervo frênico é frequen-
temente associado a essa via de anestesia regional. O 
nervo frênico bloqueado gera paralisia diafragmática 
ipsilateral, a qual é temporária e geralmente assintomá-
tica em pacientes saudáveis, entretanto, pacientes com 
limitação da função respiratória ou distúrbio do nervo frê-
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nico contralateral podem apresentar sintomas respirató-
rios graves. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 
42 anos, portador de grave sequela e limitação total de 
movimento do braço direito como consequência de aci-
dente automobilístico, submetido ao reparo do manguito 
rotador esquerdo via artroscópica, recebeu anestesia ge-
ral e anestesia regional guiada por ultrassom via interes-
calênica com 20 ml de solução anestésica composta por 
10 ml de lidocaína 2% com epinefrina e 10 ml de levobu-
pivacaína 0,5% com epinefrina, o intraoperatório seguiu 
sem intercorrências, porém no pós-operatório imediato 
após a extubação o paciente evoluiu com insuficiência 
respiratória aguda. O paciente foi mantido intubado em 
suporte ventilatório, realizou uma angiotomografia de 
tórax que evidenciou elevação da cúpula diafragmática 
direita e atelectasia quase completa do lobo superior 
do pulmão direito, além de atrofia com acentuada lipos-
substituição da musculatura da cintura escapular e pa-
rede torácica direita, achados compatíveis com a lesão 
crônica de plexo braquial direito. O paciente evoluiu com 
recuperação espontânea da função respiratória com o 
término do efeito da anestesia regional, foi extubado e 
não apresentou consequências relacionadas ao episó-
dio. Discussão: O paciente do caso, por apresentar um 
possível acometimento do nervo frênico contralateral se 
trata de um paciente de risco para o desenvolvimento de 
insuficiência respiratória após o bloqueio interescalêni-
co; dessa forma, o paciente poderia ter sido beneficiado 
de um bloqueio supraclavicular, o qual fornece analgesia 
satisfatória e menor chance de bloqueio do nervo frê-
nico. Hussain et al (2017) evidenciaram que o bloqueio 
interescalênico oferece uma vantagem analgésica limita-
da somente ao período pós-operatório imediato e que 
os bloqueios supraclaviculares e interescalênicos não 
apresentaram diferenças na gravidade da dor e consumo 
de opioides nas primeiras 24 h após cirurgias de ombro. 
No caso da manutenção da escolha pela via interesca-
lênica, o bloqueio poderia ter sido realizado com menor 
volume e concentração de anestésicos locais para evitar 
a sua dispersão ventral para a região do nervo frênico. 
Gautier et al (2011) evidenciaram que o volume anesté-
sico mínimo efetivo de ropivacaína 0,75% para adequa-
da analgesia cirúrgica para artroscopia de ombro com 
bloqueio interescalênico de plexo braquial foi de apenas  
5 ml ou 1,7 ml para cada um dos troncos superior, médio 
e inferior do plexo braquial.
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Pneumoencéfalo após anestesia peridu-
ral, repercussões e desfechos: relato de 
caso
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ra, Alfredo Guilherme Haack Couto, Vinicius Soto Lopes 
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Introdução: Pneumoencéfalo define-se como uma cole-
ção de ar na cavidade intracraniana, sendo a maioria de 
caráter benigno, assintomático e com resolução espon-
tânea. Possui diversas causas, sendo as principais neu-
rocirúrgicas, traumas craniofaciais e iatrogênicas, ocasio-
nadas após bloqueio peridural pela técnica da perda de 
resistência do ar. Relato do caso: MGT, 75 anos, ASA III, 
hipertensa, ex-tabagista, portadora de lesão renal crônica 
e com história de AVE isquêmico há 2 anos. Antecedentes 
anestésicos para cirurgia de mama bilateral, colectomia, 
colecistectomia e cesárea. Submetida a nova colectomia 
parcial, empregado como técnica anestésica o bloqueio 
peridural contínuo associado a anestesia geral balan-
ceada. Após tentativa de punção no espaço peridural, 
houve punção acidental de dura-máter a nível de L2-L3. 
Optou-se por nova punção em T12- L1, com agulha 16G 
de Tuohy, empregando técnica de Dogliotti. Após identifi-
cação do espaço peridural, injetou-se 3 ml de lidocaína + 
epinefrina 1:200.000, sem repercussões, seguido de pas-
sagem do cateter peridural. Utilizada no intraoperatório 
infusão de solução peridural de fentanil 2 mcg/ml + levo-
bupivacaína 0,125% a 3 ml/h. Ao final do procedimento, 
a paciente foi extubada, interagindo com coerência, Al-
drete-Kroulik 9, transportada à unidade pós-cirúrgica em 
ar ambiente com infusão de noradrenalina 0,05 mcg/kg/
min. No pós-operatório imediato, apresentou rebaixamen-
to do sensório e hipotensão severa, sendo novamente 
IOT e acoplada a ventilação mecânica. Não recebeu se-
dação nesse primeiro momento. A tomografia computa-
dorizada de crânio revelou imagem com densidade de ar 
compatível com pneumoencéfalo, sem outras alterações 
que sugeriam eventos agudos. Equipe plantonista optou 
por manter ventilação mecânica e iniciar sedação. Após 
48 h de acompanhamento e conduta expectante, pacien-
te ficou sob sedação com dexmedetomidina e RASS 0, 
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sem necessidade de aminas e observou-se melhora es-
pontânea do pneumoencefálo em tomografia de crânio 
de controle. Discussão: O pneumoencéfalo é uma das 
complicações que podem ocorrer durante a realização de 
bloqueio peridural, empregando-se a técnica da perda de 
resistência ao ar para a identificação do espaço peridural 
com 2–3 ml de ar em seringa de vidro. Este, quando sin-
tomático, pode levar à agitação, cefaleia, diminuição do 
nível de consciência e vômitos. A duração e a intensidade 
dos sintomas estão relacionadas com o tamanho e a ve-
locidade de instalação. Tende a regredir espontaneamen-
te e o tratamento é, em geral, conservador. Dessa forma, 
múltiplas agressões sistêmicas podem ser atribuídas para 
piora clínica do paciente, bem como hipotensão refratária, 
levando ao hipofluxo cerebral. No caso relatado, pode-se 
observar que o paciente apresentou evolução benigna do 
quadro neurológico, após conduta expectante.
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Pneumoencéfalo como complicação da 
anestesia peridural: um relato de caso
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Alves de Oliveira Melo 

Instituição: Hospital Central da Aeronáutica
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Introdução: O bloqueio peridural constitui técnica am-
plamente utilizada e tem como objetivo a redução da 
resposta endócrino-metabólica e conforto no intra e 
pós-operatório. Apesar das vantagens, não é isenta de 
complicações. O objetivo deste relato é apresentar um 
caso de uma dessas complicações, o pneumoencéfalo 
iatrogênico, diagnosticado após bloqueio peridural. Re-
lato de caso: Paciente de 69 anos, estado físico ASA II, 
com história de apendicectomia laparotômica sob anes-
tesia geral balanceada há 20 anos, sem intercorrências, 
submetido a bloqueio peridural associado a anestesia ge-
ral balanceada para prostatectomia radical videolaparos-
cópica. Puncionado espaço peridural L3-L4, na primeira 
tentativa, empregando-se a técnica da perda da resistên-
cia com ar, com paciente em decúbito lateral esquerdo, 

seguido de dose teste com 3 ml de lidocaína 2% e adre-
nalina 1:200.000, 10 ml de ropivacaína 0,3% e passagem 
de cateter peridural. Após o procedimento, prosseguiu-se 
à anestesia geral, sem intercorrências. O procedimento 
cirúrgico teve duração de 360 min, com necessidade de 
conversão para laparotomia por dificuldade na lise de 
aderências. Ao final do procedimento, o paciente foi ex-
tubado e levado à sala de recuperação pós-anestésica 
(SRPA) com 10 pontos na escala de Aldrete e Kroulik. Na 
SRPA, antes da alta, paciente negava dor e foi optado por 
retirada do cateter peridural, com ponta íntegra e ausên-
cia de sangue. No 2o dia pós-operatório, apresentou qua-
dro súbito de cefaleia frontal bilateral, fotofobia e deso-
rientação temporoespacial. Ao exame físico, apresentava 
também redução da força do membro superior esquerdo 
(grau 4). A tomografia computadorizada revelou peque-
nos focos de pneumoencéfalo, de situação subaracnói-
dea, sobretudo na região interemisférica e frontal direitas. 
Orientado pela equipe da neurocirurgia manter a cabe-
ceira elevada e oxigênio suplementar. Nova tomografia, 
realizada no dia seguinte, evidenciou acentuada redução 
dos focos de pnemoencéfalo. No 4o dia pós-operatório, 
houve remissão do quadro clínico e o paciente recebeu 
alta hospitalar no 6o dia pós-operatório. Discussão: O 
caso confirma a possibilidade de se causar pneumoen-
céfalo durante a realização de bloqueio peridural, empre-
gando-se a técnica da perda de resistência ao ar para a 
identificação do espaço peridural. Na presença de sinais 
e sintomas neurológicos, a tomografia computadorizada 
é o meio diagnóstico recomendado para o diagnóstico di-
ferencial entre pneumoencéfalo e as demais causas.
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Prospectando acerca do bloqueio do 
canal adutor para analgesia em cirurgia 
artroscópica com ropivacaína isolada e 
ropivacaína + clonidina: revisão narrativa
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ra¹, Roque Ricardo Rodrigues Soriano¹, Roberta Ribeiro 
Brandão Caldas¹, Nadson Caldas de Aquino², Luana No-
bre de Abreu Carvalho¹ 
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Introdução: O alívio da dor no pós-operatório é um pressu-
posto essencial, bem como evitar complicações em longo 
prazo. Em quadros consecutivos, a reconstrução do liga-
mento cruzado anterior ocasiona a mobilidade, gerando 
aderências, intercorrência do ligamento enfraquecido ou 
regressão dos tecidos musculares. O bloqueio do canal 
adutor (ACB) é uma técnica viável para o controle da dor e 
útil para a analgesia pós-operatória. O objetivo desta revi-
são é prospectar acerca do estágio sem dor em pacientes 
de reconstrução artroscópica do ligamento cruzado ante-
rior, que perpassou ao bloqueio do canal adutor guiado por 
ultrassom com ropivacaína isolada e ropivacaína + cloni-
dina. Métodos: Revisão narrativa. Implementou-se mate-
riais teóricos e digitais disponíveis nos bancos de dados 
do BVSMS, LILACS/BVS, Medline/PubMed, SciELO, entre 
outras fontes. A coleta de dados sucedeu entre os meses 
de janeiro a julho de 2022. Os critérios de inclusão foram 
vinculados às pesquisas correspondentes à temática, com 
publicações em idiomas diversificados, autênticas e inte-
grais. Os critérios de exclusão foram correlacionados aos 
estudos incongruentes ao assunto, com dados defasados 
ou inconclusos. Resultados: Apresentar ensaios clínicos, 
suas fases, efetividade, segurança, intervenções e desfe-
chos em pacientes. Com uma sequência de estudos ran-
domizados e não randomizados. Avaliando escores de dor 
em repouso ou movimento, a precisão total de analgési-
cos, entre outros dispositivos. Pesquisas descrevem sobre 
a eficácia e a segurança do bloqueio do canal adutor (ACB) 
em vários procedimentos, inclusive em cirurgia artroscó-
pica com a implementação de ropivacaína isolada e ropi-
vacaína + clonidina. Os pacientes obtiveram uma melhor 
capacidade de mobilização, redução de dor e desconforto, 
com nível de consciência, e uma recuperação precoce no 
pós-operatório. Conclusão: A revisão integrativa de litera-
tura expôs que a implementação de clonidina à ropivacaína 
do canal adutor conduzido por ultrassom possibilitou uma 
extensão significativa do estágio sem dor, não obstante os 
escores de dor em repouso e movimento, e a precisão de 
analgésico de resgaste não foi prolongada ou diferida. A 
utilização do bloqueio do canal adutor conduzido por ul-
trassom com a implementação de ropivacaína com ou sem 
clonidina não gerou implicações adversas.
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Raquianestesia contínua em cardiopata 
para correção de hérnia inguinal bilate-
ral com 5 mg de bupivacaína, associada 
a bloqueio de plano transverso de abdo-
me: relato de caso

Luiz Renato Santos Cruz Fontel de Oliveira¹*, Bárbara 
Carraro Pinto², Haward Hideo Uoieno Iosto¹, Caroline 
Brito Novaes¹, Suziele Pascual Mendes¹, Gabriela do 
Couto Pereira¹ 

¹Hospital Federal de Ipanema, ²UNIFAA

Instituição: Hospital Federal de Ipanema
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A raquianestesia contínua (RC) é pouco utili-
zada rotineiramente, ou por maior incidência de cefaleia 
pelo calibre das agulhas para passagem dos cateteres, 
ou pelo risco de síndrome da cauda equina quando utili-
zados os microcateteres. No entanto, possibilita o uso de 
pequena massa de anestésico local (AL) com menor ris-
co de instabilidade hemodinâmica. O bloqueio de plano 
transverso do abdome (TAP block) é utilizado para anal-
gesia pós-operatória e diminuição da incidência de dor 
crônica, relativamente frequente nesse tipo de cirurgia. 
Relato de caso: LGS, masculino, 75 anos, com valvulo-
patia reumática, submetido a cirurgia para substituição 
de válvula mitral com implante de biológico 7 anos atrás, 
e fibrilação atrial crônica, em uso de losartana, carvedilol, 
sinvastatina, clopidogrel e warfarina, que foi suspensa 
72 h antes, com coagulograma normal no dia da cirur-
gia. Apresenta ritmo cardíaco irregular e ecocardiograma 
transtorácico com fração de ejeção de 54%, hipocinesia 
leve difusa, aumento biatrial importante e leve hipertro-
fia de VD, ausência de trombos intracavitários e próte-
se mitral normofuncionante. Cirurgia proposta: correção 
de hérnia inguinal bilateral, pela técnica de Lichtenstein 
(com utilização de tela de polipropileno). Foi realizada a 
RC com passagem de cateter 19G, sendo administrado 
5 mg de bupivacaína hiperbárica inicialmente e bloqueio 
sensitivo em T12. Não foi necessário nenhum comple-
mento adicional de AL durante todo o ato operatório, que 
transcorreu em 1h15min. O paciente se manteve hemo-
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dinamicamente estável durante todo procedimento, sem 
necessidade de uso de vasopressores. Ao final, foi rea-
lizado o TAP block, com ropivacaína 0,5% 40 ml, para 
analgesia pós-operatória. Discussão: A raquianestesia 
contínua é uma satisfatória alternativa à técnica simples 
para pacientes idosos com cardiopatias que não tole-
ram grandes alterações do estado hemodinâmico basal. 
O uso do cateter permite que se utilizem menores mas-
sas AL inicialmente, no caso 5 mg de bupivacaína 0,5%, 
atingindo menores extensões de bloqueio sensitivo e 
simpático, com variações mínimas de pressão arterial e 
frequência cardíaca (menores que 10% do basal), além 
de permitir complementação de dose caso não se atinja 
níveis desejados ou em cirurgias de maior duração. Evi-
ta-se também o uso de vasopressores simpaticomimé-
ticos que podem piorar a arritmia e/ou descompensar a 
cardiopatia. Além disso, o TAP block é um bloqueio im-
portante para analgesia pós-operatória e diminuição da 
incidência de dor crônica, que pode ser ainda maior pelo 
fato de o bloqueio na RC ser menos extenso e duradouro 
do que na técnica simples.
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Raquianestesia contínua em paciente 
com estenose aórtica grave: relato de 
caso

Anastácio de Jesus Pereira*, João Paulo Jordão Pontes, Fer-
nando de Cássio do Prado Silva, Rodrigo Rodrigues Alves, 
Demócrito Ribeiro de Brito Neto, Flávia Assis Fernandes 

Instituição: CET Integrado de Uberlândia/MG
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A estenose aórtica (EA) é uma patologia com 
prevalência alta na população idosa, atingindo 10% das 
pessoas com mais de 80 anos. As duas etiologias princi-
pais são a degeneração e calcificação valvar inerentes ao 
envelhecimento e a degeneração de uma válvula aórtica 
bicúspide. A EA eleva o risco de complicações cardíacas 
perioperatórias, sendo o manejo anestésico adequado 
primordial para diminuir esses riscos. Relato de caso: 
Paciente DOM, 82 anos, feminino, estado físico P3 por 

hipertensão arterial mal controlada. História de queda 
72 h antes e fratura de fêmur direito com programação 
haste femoral proximal. Durante avaliação pré-anestési-
ca, paciente relata ser funcional, apresenta-se lúcida e 
orientada e sem queixas. Na ausculta, é observado sopro 
sistólico 3+/6+ em foco aórtico, sendo solicitado exames 
laboratoriais, ECG e ecocardiograma que evidenciou 
estenose aórtica grave (área valvar 0,6 cm2, gradiente 
médio de 55 mmHg), hipertrofia concêntrica leve, FE 
64%. Na manhã seguinte, paciente foi encaminhada para 
centro cirúrgico, realizado monitorização convencional e 
pressão arterial invasiva, acesso calibroso, sedada (mi-
dazolam 0,05 mg/kg + 100 mcg de fentanil) e posicio-
nada para realização da raquianestesia contínua (RAC). 
Após passagem do cateter no nível L4/L5, foi injetado 2,5 
mg de bupivacaína 0,5% isobárica. Paciente foi, então, 
posicionada na mesa de tração e iniciado o procedimen-
to (duração 135 min). Paciente manteve-se estável sem 
queda da pressão arterial durante todo procedimento. 
Foi necessário dose adicional de 2,5 mg de bupivacaí-
na 0,5% em virtude de desconforto durante a fixação da 
haste proximalmente, com rápida melhora da dor e sem 
repercussão hemodinâmica. Procedimento foi finalizado 
sem intercorrências, paciente foi acompanhada até UTI 
cardíaca e recebeu alta no dia seguinte para enfermaria. 
Discussão: Na EA grave (área valvar < 0,8 cm2 e gra-
diente transvalvar > 50 mmHg) a obstrução da ejeção do 
sangue para aorta leva a aumento da pressão ventricular 
esquerda, hipertrofia concêntrica e aumento do traba-
lho cardíaco, demandando maior oferta de oxigênio ao 
miocárdio, o que aumenta o risco de complicações car-
diovasculares. O manejo anestésico consiste em man-
ter o ritmo sinusal com frequência cardíaca controlada e 
normovolemia para manter a pré-carga adequada. Além 
disso, a redução da resistência vascular sistêmica deve 
ser evitada para manutenção de perfusão coronariana. 
Devido a isso, anestesia geral é preferível na maioria dos 
casos em relação ao neuroeixo devido ao bloqueio sim-
pático que eles podem causar. Contudo, a RAC permite 
um bloqueio com nível sensitivo titulável e com mínimas 
repercussões hemodinâmicas. Além disso, é possível 
confirmar o posicionamento do cateter por meio do re-
fluxo liquórico, o que garante maior segurança do pro-
cedimento. Sendo assim, como já descrito na literatura 
e observado no relato, a RAC tem demonstrado ser uma 
técnica segura para cirurgias de membros inferiores em 
pacientes com EA grave.
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Raquianestesia sob decúbito ventral em 
paciente politraumatizado na emergên-
cia: relato de caso

Sérgio Mariano Zuazo*, Rafael Druzzili Pelizaro, Ernesto 
Andrade Souza Filho, Iuri Oliveira Mateus, Felipe de Paula 
Albuquerque, Ana Beatriz Rios Damitto Spaggiari Souza 
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O trauma persiste como a maior causa de 
morte na população jovem do nosso país. Seu impacto 
na morbimortalidade se estabelece tanto imediata quan-
to tardiamente, haja vista 28,2% dos óbitos advirem da 
cena do trauma propriamente dita, mas os demais de-
correm de questões outras como o adequado manejo 
da equipe que prestará o suporte ao paciente, nas quais 
estão incluídas as intervenções anestésicas, que podem 
melhorar ou piorar o desfecho do cenário a depender 
da sua adequação às individualidades do caso. Relato 
de caso: REPM, 23 anos, 70 kg, previamente hígido, so-
frera um choque elétrico quando trabalhava em grande 
altura, vindo a cair com face dorsal do tronco sobre um 
portão de lanças. Após estabilização e atendimento ini-
cial pré-hospitalar, foi encaminhado, com parte do por-
tão preso a suas costas, para o serviço de urgência de 
referência, após equipe de socorristas ter serrado par-
te da estrutura. Chegando ao serviço, foi avaliado pela 
equipe de traumatologia e ortopedia. Visando definir a 
melhor abordagem do caso, optou-se pela realização de 
exame de imagem para identificação de quais estruturas 
as lanças, ainda cravadas, estariam lesando. A equipe 
anestésica, na sala de trauma, optou pela realização de 
sedoanalgesia com cetamina e morfina para que mais 
uma porção da estrutura fosse serrada e o paciente pu-
desse ser submetido a uma tomografia, tendo decorrido 
sem intercorrências. Estando o paciente todo o tempo 
em decúbito ventral, observou-se à tomografia que não 
havia lesões de grandes vasos e órgãos nobres, além de 
que o canal medular não havia sido atingido, estando 
5 mm distante do metal. Paciente foi encaminhado ao 
centro cirúrgico para retirada do segmento do portão. 

Considerando a intervenção mais segura para o cenário 
e proposta cirúrgica, foi optado por realização de raquia-
nestesia em nível lombar, com o paciente em decúbito 
ventral (pois o portão estava ainda preso no dorso do 
paciente), preservando a via aérea do paciente que vinha 
com estômago cheio, com posicionamento adverso e 
com preditores de VAD. Com o fibroscópio e videolarin-
goscópio de prontidão em sala, foram utilizados 20 mg 
de bupivacaína isobárica + 100 mcg de morfina no espa-
ço subaracnóideo, sendo o procedimento realizado sem 
intercorrências. Até o 3o dia de evolução, o paciente se 
manteve sem déficits, bem e sem dor, quando foi trans-
ferido para seguimento em outro serviço. Discussão: 
Mesmo que pouco frequente na nossa prática, o recurso 
de uma raquianestesia em decúbito ventral pode sim ser 
utilizado quando há um quadro no qual o paciente se 
beneficie. Ainda que não haja muitos casos descritos, o 
conhecimento da técnica clássica, bem como da fisio-
logia e anatomia do sistema nervoso possibilitam que o 
objetivo maior seja cumprido: realizar o procedimento de 
forma segura e confortável para o paciente.
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Realização de bloqueios para implante 
de DVP – percepção de uma mãe: relato 
de caso
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gela Kaori Susume, Bruna Veiga Gonçalves, Lena Clau-
dia Maia Alencar, Jamille Lopes Helmer 

Instituição: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A derivação ventrículo-peritoneal (DVP) é 
um dispositivo usado para aliviar a pressão intracrania-
na causada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano 
(LCR) nos ventrículos cerebrais. Um cateter liga o ven-
trículo cerebral à cavidade abdominal para onde o ex-
cesso de LCR será drenado e absorvido pelo peritônio. 
Para posicionar o cateter de forma funcional e adequa-
da é criado um trajeto subcutâneo da cabeça ao abdo-
me. São vários, portanto, os pontos geradores poten-
ciais de dor no pós-operatório na implantação de uma 
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DVP: o ponto onde é feita a craniotomia para inserção 
do cateter no ventrículo e todo o trajeto do couro ca-
beludo, parede cervical, torácica e abdominal por onde 
passa o cateter. Relato de caso: MMV, 5 anos, desde 
os 7 meses de vida submetido a vários procedimentos 
cirúrgicos para implantação, retirada e revisão tanto de 
DVE quanto de DVP. De março a junho de 2021, foi sub-
metido a vários implantes de DVP, objeto do nosso estu-
do. Em 6 de maio de 2021, foi submetido a implante de 
DVP sob anestesia geral balanceada sem a realização 
de bloqueios. Após 12–24 h de pós-operatório, foram 
colhidos relatos da mãe que descreveu o filho bastan-
te choroso, com queixa de dor importante, e realizada 
revisão das prescrições do prontuário foi confirmada a 
necessidade de administração de morfina para analge-
sia do paciente. Em 2 de junho de 2021, o paciente foi 
submetido a um novo implante de DVP, desta vez sob 
anestesia geral balanceada e bloqueios regionais guia-
dos por USG (scalp block, plexo cervical, plano inter-
peitoral, TAP) sendo utilizada levobupivacaína com va-
soconstrictor a 0,25% 20 ml. Na visita pós-operatória, 
a própria mãe questionou o que foi feito de diferente 
das outras vezes, pois o filho encontrava-se muito mais 
calmo, sem queixas de dor importante e sem necessi-
dade do uso de morfina para analgesia. Discussão: Sem 
dúvida, a realização de bloqueios regionais guiados por 
USG foram o diferencial para melhoria da analgesia no 
pós-operatório, onde se pôde comparar os resultados 
em um único paciente submetido a várias abordagens 
para implante de DVP. Isso serve como incentivo para 
que se continue a adotar esta abordagem no gerencia-
mento da dor no pós-operatório desse procedimento 
em todos os pacientes, desde que se apresentem con-
dições para sua realização. 

Referências
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Redução de quadril sob bloqueio perifé-
rico: um relato de caso
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A luxação traumática de quadril é uma com-
plicação comum em traumas de alta energia. Pacientes 
que sofrem esse tipo de trauma costumam queixar-se 
de dor importante e muitas vezes têm outras lesões as-
sociadas. Essa luxação costuma ser reduzida em centro 
cirúrgico sob sedação ou bloqueio de neuroeixo. Isso 
é necessário devido à dor causada pelo procedimento, 
causando contração muscular e impedindo a redução. 
A demora para a correção pode causar várias sequelas, 
sendo a necrose avascular da cabeça do fêmur a princi-
pal. O surgimento dessa lesão está diretamente relacio-
nado ao tempo entre a luxação e a redução do quadril, 
sendo sua incidência de 5% se a luxação for corrigida 
nas primeiras 6 h e podendo chegar a mais de 50% se 
postergado por mais de 6 h. O uso da anestesia regional 
no trauma vem crescendo, principalmente devido ao uso 
de ultrassom, que permitiu a redução nas complicações 
e maior acurácia da técnica. Existem várias vantagens 
no seu uso em detrimento dos sedativos e anestésicos 
sistêmicos, principalmente no cenário do trauma, onde 
o estado de consciência do paciente pode precisar ser 
reavaliado várias vezes. Relato de caso: Paciente de 23 
anos, sexo masculino, admitido no hospital após que-
da de moto que causou luxação de quadril e laceração 
extensa em membro inferior direito. Recebido no centro 
cirúrgico extremamente sonolento, e por isso foi solici-
tada reavaliação da neurocirurgia. Após a reavaliação, a 
equipe solicitou TC de crânio após o término no proce-
dimento. O paciente não tolerava mobilização devido à 
dor, impossibilitando o bloqueio de neuroeixo, e devido 
à alteração do nível de consciência, foi optado pela não 
sedação do paciente e realização do procedimento sob 
bloqueio de nervos periféricos. Diluídos 50 ml de ropi-
vacaína 0,375% e lidocaína 1% e realizados 10 ml para 
bloqueio de nervo femural, 20 ml para bloqueio de fáscia 
ilíaca e 20 ml para bloqueio de nervo ciático via fossa 
poplítea. Todos os bloqueios foram guiados por USG. O 
paciente foi submetido aos procedimentos sem queixas 
de dor ou desconforto e o procedimento foi realizado 
com sucesso. Discussão: A redução do quadril sob blo-
queio periférico pode encurtar o tempo entre a luxação 
e a redução da lesão, pois pode ser realizada sem se-
dação. Com isso, há diminuição das complicações cau-
sadas pelo retardo na redução. Além disso, pacientes 
que, como no relato, precisam de reavaliação constante 
do status neurológico, não precisam ser sedados para 
o procedimento. A opção de bloqueio do neuroeixo 
não é interessante nesses casos, pois os pacientes não 
costumam tolerar a dor. Contudo, ainda são necessários 
estudos para difundir essa técnica.



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

211

Anestesia Regional e Ultrassonografia

Referências
Saranteas T, Koliantzaki I, Savvidou O, Tsoumpa M, Eus-
tathiou G, Kontogeorgakos V, Souvatzoglou R. Acute pain 
management in trauma: anatomy, ultrasound-guided pe-
ripheral nerve blocks and special considerations. Minerva 
Anestesiol. 2019;85(7):763-73.
Zhou Y, Zhang C, Zhao S, Wang Q. Closed reduction of 
the traumatic posterior-dislocation of hip joint using a no-
vel sitting technique: A case series. Medicine (Baltimore). 
2018;97(41):e12538.

Rotura de cateter no espaço peridural: re-
lato de caso
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Bezerra, Renan Silva Claudio 
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Introdução: A cateterização do espaço peridural é uma 
técnica consagrada dentro da anestesiologia, possi-
bilitando a realização de bloqueios em neuroeixo, bem 
como analgesia intra e pós-operatória. Sua remoção é 
um ato habitualmente descomplicado e casos de que-
bra do mesmo são raros. O conhecimento de prováveis 
complicações e correto manuseio são responsabilidade 
do anestesiologista. Entre as complicações: hematoma 
espinal, abscesso, radiculopatia, nó e a mais rara, que-
bra do cateter. Relato de caso: Paciente sexo masculi-
no, HRB, 38 anos, 84 kg, sem comorbidades e termo de 
consentimento informado checado, com proposta para 
reabordagem de hérnia inguinal direita recidivante e equi-
pe de anestesiologia comunicada de possível conversão 
de técnica videolaparoscópica para cirurgia aberta. Após 
monitorização e sedação, posicionamento em decúbito 
lateral esquerdo, técnica estéril, punção lombar única 
em nível L2-L3, penetração do espaço peridural por agu-
lha de Tuohy 16G, teste de Dogliotti presente, injetado 
anestésico local e tentativa de passagem de cateter. Ob-
servado refluir de sangue, logo, retirado todo o conjunto 
de agulha e cateter, contudo, observado falta de 1–1,5 
cm da parte distal dele. Realizado curativo local, anes-
tesia geral em decúbito dorsal e comunicação à equipe 
de cirurgia geral do ocorrido. Após término de proce-
dimento, paciente em Hamsay 3, estável hemodinami-
camente, efetuado transporte intra-hospitalar ao centro 
de diagnóstico e imagem para realização de tomografia 
computadorizada e ressonância magnética com con-
traste de região lombossacra, ambos acompanhados de 

especialista em coluna, anestesiologista e radiologista, 
porém objeto não localizado devido o material ser radio-
paco. Após 11 dias, ainda que ciente da possibilidade 
de conduta expectante devido corpo estéril, ausência de 
alteração motora, sensitiva ou hemodinâmica, paciente 
apresentava ansiedade intensa e optou por remoção do 
artefato. Em abordagem da equipe especialista em colu-
na, realizada hemilaminectomia e encontrado fragmento 
em região de L2-L3. Paciente seguiu com boa recupera-
ção e ausência de quaisquer prejuízos de funções. Dis-
cussão: Embora esta seja uma complicação infrequente, 
é conhecido episódios de quebra do cateter de peridural 
durante sua remoção. As causas de quebra são pouco 
relatadas, porém a introdução excessiva e ocorrência de 
nó são frequentemente citadas. Em relação ao local de 
punção, os casos de quebra foram relatados entre os ní-
veis L2 e L5, provavelmente devido a frequência de pun-
ção lombar maior comparada a torácica ou a cervical. 
Se presente tal intercorrência, torna-se necessária a do-
cumentação adequada, exames de imagem, aconselha-
mento ao paciente e à família em relação à possibilidade 
da conduta expectante se ausência de sintomas neuro-
lógicos ou abordagem cirúrgica se optado pelo paciente. 
O mesmo deve ser instruído sobre como identificar sin-
tomas específicos para que intervenção seja efetuada.
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Scalp block parcial em gestante: relato de 
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Introdução: A analgesia craniana segura pode ser alcan-
çada bloqueando os nervos sensíveis dessa região. Estes 
incluem os nervos supraorbital, supratroclear, zigomati-
cotemporal, auriculotemporal, occipitais maior e menor, 
que são acessíveis em pontos típicos. São usados anes-
tésicos locais de ação prolongada, como ropivacaína 
0,75% ou levobupivacaína 0,5 %. Os bloqueios de cabe-
ça e pescoço são usados em diversos procedimentos in-
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cluindo a endarterectomia de carótida, craniotomia com 
paciente acordado, cirurgias plásticas, maxilo faciais e 
em suturas de ferimentos. A divisão oftálmica do nervo 
trigêmeo supre o nervo supraorbital e supratroclear, que 
fornecem a inervação sensitiva a região anterior do couro 
cabeludo. O nervo supraorbital pode ser bloqueado com 
a injeção de anestésico local próximo a região supraor-
bital, acima da sobrancelha. O nervo supratroclear pode 
ser bloqueado estendendo essa injeção medialmente em 
aproximadamente 1 cm. O bloqueio infraorbital é realiza-
do injetando anestésico local próximo ao forame infraor-
bital inferior do olho. Para anestesia regional dos ramos 
distais do nervo maxilar (zigomático-temporal e zigomá-
tico-facial), é necessário que a agulha ultrapasse medial-
mente a lâmina pterigoidea lateral e avance até a fossa 
pterigoidea onde injeta a solução anestésica. Relato de 
caso: Paciente no 2o trimestre de gestação, vítima de 
trauma em para-brisas de carro em região frontal da face 
após colisão de automóvel, apresentando múltiplas le-
sões faciais profundas e presença de corpos estranhos, 
sendo encaminhada para a Maternidade Campinas após 
ser avaliada pelas equipes de cirurgia e traumatologia do 
Hospital Mário Gatti e serem excluídas outras lesões. Ao 
chegar no serviço, foi avaliada pela equipe obstétrica e 
decidido pela retirada de corpos estranhos da face. Após 
discussão de caso com a equipe da anestesia, visando 
evitar anestesia geral e infiltração local, sabendo-se que 
a gestante é mais susceptível a intoxicação por anesté-
sico local e a face é uma região bastante vasculariza-
da, foi optado por realizar scalp block parcial através do 
bloqueio do nervo supraorbital, zigomático-facial e su-
pratroclear. Procedimento realizado sem intercorrências 
e com sucesso na eliminação dos corpos estranhos e 
suturas de face. Discussão: Atualmente, as técnicas clás-
sicas de infiltração de couro cabeludo evoluíram para um 
bloqueio moderno e preciso do nervo do couro cabelu-
do, sendo uma técnica segura na manutenção da esta-
bilidade hemodinâmica. Seu uso é muito aplicado em 
craniotomia aberta, neurocirurgias, cirurgias de grandes 
queimados, porém tem se estendido para diversas áreas 
como uso em dor crônica, dor pós-operatória e em crian-
ça podendo também ser usado em gestantes, como foi 
abordado. Nesse contexto, é importante que cada vez 
mais os anestesiologistas consigam aprimoramento e 
segurança para que se possa utilizar em casos específi-
cos que beneficiem pacientes com limitações do uso de 
outras técnicas, como no caso das gestantes.
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Síndrome de Horner após infiltração fo-
raminal cervical: um relato de caso
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Introdução: O gânglio estrelado é formado pela fusão do 
gânglio cervical inferior e do primeiro gânglio torácico 
simpáticos estando localizado no nível de C7. Ele fornece 
inervação para cabeça, pescoço, membros superiores, 
fibras de dor, coração e pulmões. Devemos considerar 
que mesmo com a realização do bloqueio paravertebral 
torácico bem-sucedido pela administração de injeção 
única e guiado por métodos de imagens pode-se impli-
car em complicações como a síndrome de Horner devido 
à distribuição imprevisível do anestésico local. Relato de 
caso: Paciente EDS, sexo masculino, 43 anos de idade, 
capacidade funcional > 4 METs, 81 kg, estado físico P2, 
em uso ciprofibrato, pregabalina e oxicodona, sem his-
tórico cirúrgico prévio. Paciente dá entrada hospitalar 
para realizar infiltração foraminal e ponto gatilho devido 
cervicobraquialgia a direita refrataria ao tratamento con-
servador. Ao exame físico na avaliação pré-anestésica 
paciente bom estado geral, orientado, corado, vígil, ritmo 
cardíaco regular, murmúrio vesicular uniformemente au-
dível, dor a mobilização cervical e parestesia MSD. Após 
monitorização mínima, punção venosa periférica, realiza-
da sedação com 3 mg midazolam, 100 mcg fentanil, 8 mg  
propofol por via endovenosa. Foi realizado bloqueio fo-
raminal C3, C4, C5, C7 à direita com levobupivacaína 
0,375%, bloqueio de três pontos gatilho na cintura es-
capular com levobupivacaína, betametasona, metilpre-
dnisolona, guiados por radioscopia. Procedimento sem 
intercorrências. É solicitada à equipe de anestesiologia a 
avaliação do paciente após cerca de 2 h do término do 
procedimento devido quadro de hiperemia ocular, mio-
se, ptose palpebral ipsilateral ao procedimento cirúrgico, 
para parecer sobre efeito de causa da técnica anestésica 
nos sinais e sintomas apresentados pelo mesmo. Dis-
cussão: A síndrome de Horner resulta de bloqueio das 
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fibras simpáticas destinadas ao olho e classicamente 
se apresenta pela tríade ptose parcial, miose e anidro-
se, sendo o primeiro decorrente da paralisia do músculo 
do Müller, que é inervado pela via simpática; o segundo 
devido a paralisia do músculo dilatador da íris; e o último 
quando há lesão da inervação simpática das glândulas 
sudoríparas proporcionando menor produção de suor. 
A presença de anidrose unilateral seja apenas na face, 
pescoço ou corpo é um indício de síndrome de Horner. 
Outros sintomas são rubor facial e hemiatrofia também 
ispisilateral. A lesão pode estar localizada a nível central, 
entre o hipotálamo e a medula (C8-T2), ou periférico, em 
fibras pré-ganglionares ou pós-ganglionares. Em cirur-
gias de descompressão medular cervical por via ante-
rior, a incidência de síndrome de Horner é de até 4%, 
entretanto, em abordagens posteriores e percutâneas é 
incomum. A importância do conhecimento da anatomia 
do gânglio estrelado e da síndrome de Horner fornece 
anestesiologista substrato para diferenciar complicações 
anestésicas de cirúrgicas.
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cos em especialização em anestesiologia

Ricardo Vieira de Siqueira*, Jane Auxiliadora Amorim, 
Rodrigo Philippe Alves de Assis, Damasceno Oliveira, 
Rafaella Guedes Gonçalves, Otávio Damázio Filho 

Instituição: Hospital dos Servidores do Estado de Per-
nambuco
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A toxicidade sistêmica por anestésicos locais 
(TSAL) tem incidência estimada de 3/10.000 casos em 
bloqueios de nervos periféricos e 4/10.000 em aneste-
sias peridurais. O uso de emulsão lipídica (EL) no manejo 
foi implementado em guidelines e quando administrada 
é capaz de reduzir eventos adversos graves, haja vista 
o uso rotineiro de anestésicos locais (ALs) na prática clí-
nica dos anestesiologistas. O objetivo desse estudo foi 
avaliar a experiência clínica dos médicos em programa 

de especialização em anestesiologia (MEs), de 11 hospi-
tais da rede pública do estado de Pernambuco, no con-
texto de TSAL. Métodos: Estudo descritivo, transversal, 
aprovado pelo Comitê de Ética, que avaliou médicos 
em especialização vinculados à Sociedade de Aneste-
sia do Estado de Pernambuco por meio de questioná-
rio online enviado através de aplicativo (WhatsApp®). 
As variáveis avaliadas foram gênero, idade, número de 
casos de TSAL presenciados, técnica e anestésico local 
administrado, emprego de monitorização, manifestações 
clínicas e disponibilidade, conhecimento e uso de EL no 
tratamento de TSAL. Resultados: Cento e seis MEs fo-
ram convidados a participar do estudo e receberam um 
link contendo o termo de consentimento livre e esclare-
cido e questionário com 19 perguntas. Foram obtidas 66 
(61,32%) respostas. A média de idade dos participan-
tes foi de 29,46±4,36 anos. Foram relatados 22 casos 
de TSAL sendo: 14 (63,63%) em anestesia peridural, 5 
(22,72%) em bloqueio de plexo braquial, 1 (4,54%) em 
bloqueio de plexo cervical, 1 (4,54%) em bloqueio inter-
costal e 1 (4,54%) com lidocaína endovenosa. A técnica 
por referências anatômicas foi registrada em 17 (77,27%) 
casos, associação de ultrassonografia e estimulador de 
nervo periférico em 2 (9,09%) e 3 (13,63%) não sabiam a 
técnica empregada. Os ALs utilizados foram bupivacaína 
em 6 (27,27%) casos, lidocaína associada à ropivacaína 
em 6 (27,27%), ropivacaína em 5 (22,72%), levobupiva-
caína em 2 (9,09%), lidoicaína associada à bupivacaína 
em 1 (4,54%), lidocaína em 1 (4,54%) e 1 (4,54%) não 
informado. No momento do evento, 77,27% dos pacien-
tes estavam com monitorização de rotina e as manifes-
tações clínicas mais prevalentes foram convulsões em 7 
(31,81%), confusão mental em 5 (22,72%) e gosto metá-
lico na boca 4 (18,18%). Um paciente teve parada car-
diorrespiratória. Nenhum participante utilizou EL para o 
tratamento da TSAL, 47 (71,21%) não sabiam informar o 
local de armazenamento da EL no hospital, 10 (15,15%) 
afirmaram não haver disponibilidade de EL e apenas 9 
(13,63%) afirmaram haver EL na farmácia do centro cirúr-
gico. Conclusão: Apesar da pesquisa ter sido realizada 
entre MEs, foi encontrado um número elevado de casos 
de TSAL. A maioria ocorreu durante anestesia peridural, 
com ALs de longa duração e nas anestesias realizadas 
tecnicamente por meio de referências anatômicas. Não 
foi relatada a utilização de EL em nenhum caso de TSAL. 
O conhecimento acerca de EL no tratamento é baixo, 
bem como informação acerca da disponibilidade e local 
de armazenamento.
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Tentativa frustrada de localização de frag-
mento fraturado de cateter epidural por 
métodos de imagem: um relato de caso
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Introdução: A raquianestesia epidural é uma das técni-
cas mais efetivas no controle da dor. O posicionamento 
de cateteres epidurais promoveram melhora na duração 
analgésica. Incidentes com esses dispositivos são ra-
ros, mas podem produzir sequelas importantes, sobre-
tudo nos casos de fraturas. A localização do fragmento 
torna-se relevante e os métodos de imagem disponíveis 
nos dias atuais mostram limitações. Relato de caso: 
Paciente de sexo feminino, 59 anos, 70 kg, 1,48 m, 
classificada como ASA III admitida para realização de 
duodenopancreatectomia, tempo cirúrgico de 5 h, pla-
no de anestesia geral e raquianestesia epidural. Após 
monitorização e punção de acesso venoso periférico, 
administrou-se midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg para 
sedação. Executada anestesia de neuroeixo em posi-
ção sentada, técnica asséptica, nível T12-L1, inserção 
de agulha de Tuohy 17G e técnica de perda de resistên-
cia com ar. Localizado o espaço epidural, instilada dose 
teste de lidocaína 2% com epinefrina 2 ml e inserção 
de cateter peridural 16G com resistência importante 
ao atingir marca de 1 cm. Removido o complexo agu-
lha-cateter e nova punção realizada. Segunda tentati-
va de inserção do cateter com parada de progressão 
em 1 cm. Ao retrair o complexo agulha-cateter notada 
fratura de cateter na marca 4 mm. Paciente sem sin-
tomas neurológicos. Ao final do procedimento cirúrgi-
co, executado scan com ultrassom na loja de punção, 
sem visualização de reverberações de corpo estranho. 
Neurocirurgião consultado orienta conduta expectante. 
No 2o dia, tomografia computadorizada detecta peque-
nos focos aéreos posterior ao saco tecal, sem localizar 
corpos estranhos. Teste com intensificador e radiosco-

pia comprovam a radiotransparência do cateter epidu-
ral utilizado. Passadas 48 h, imagens de ressonância 
magnética descrevem edema subcutâneo em região 
toracolombar, também sem identificação de corpos es-
tranhos. Discussão: A radiotransparência dos materiais 
envolvidos na produção de certos cateteres epidurais é 
amplamente conhecida. Logo, a impossibilidade do uso 
de métodos de imagem com uso de raio X aumenta os 
custos com exames para sua localização. Este relato de 
caso exemplifica a tentativa sem sucesso de identificar 
o fragmento fraturado através de todos os métodos dis-
poníveis. Evidencia-se a fragilidade no seguimento dos 
pacientes cuja anestesia contenha esta intercorrência, 
sobretudo nos que desenvolvem sintomas ou apresen-
tam sequelas. A utilização de materiais com densidade 
melhor distinguível por ressonância magnética ou com 
maior ecogenicidade em ultrassonografia poderiam di-
rimir este obstáculo.
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Tratamento cirúrgico de fratura de pate-
la sob bloqueio de nervos periféricos em 
paciente cardiopata com IAM recente em 
uso de dupla antiagregação plaquetária: 
relato de caso
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Júnior, Glayber Falcão Garcia Filho, Caio Matheus Fon-
seca de Brito 
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Introdução: A patela é um dos três ossos que formam a 
articulação do joelho. As fraturas de patela correspon-
dem a um 1% de todas as fraturas do corpo humano. 
Tipicamente, as intervenções cirúrgicas são conside-
radas para o tratamento de tais fraturas. Nos últimos 
anos, os bloqueios de nervos periféricos dos membros 
inferiores têm apresentado um desenvolvimento con-
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siderável na descrição de novas técnicas, na definição 
de novas indicações e com uma difusão muito ampla na 
prática clínica como técnica de anestesia e analgesia 
intra e pós-operatória. É considerado um método se-
guro, simples e barato, além de ser bem tolerado mes-
mo por pacientes com diversas patologias. É, ainda, 
uma alternativa eficiente para aqueles pacientes que 
possuem contraindicações para a anestesia neuroaxial 
e que não toleram bem a anestesia geral. Diversos 
estudos prospectivos e retrospectivos demonstraram 
que as complicações associadas à anestesia regional 
são raras, sendo esses minimizados pelo uso do ul-
trassom, que veio a somar tanto em segurança quanto 
na eficácia e no sucesso dos procedimentos. Relato de 
caso: Paciente sexo feminino, 71 anos, 70 kg, portado-
ra de doença arterial coronariana com 5 angioplastias 
prévias (sendo a última há 8 meses), HAS, DM2 insu-
linodependente, ICFER (52%), comparece ao pronto-
-socorro após queda ao solo com joelho esquerdo em 
flexão com fratura de patela. Queixa-se de dor intensa 
e parestesia do membro ipsilateral. Paciente com risco 
cardiovascular elevado, sem vaga de UTI e em uso du-
pla antiagregação plaquetária. Indicada cirurgia aberta 
em caráter de urgência pelo risco de deformidade e 
sequela motora. Na entrada da sala cirúrgica a pacien-
te apresentava FC 63 bpm e PA 200x80 mmHg. Opta-
do pela realização de sedação com midazolam 5 mg +  
fentanil 50 mcg associada a anestesia regional com 
bloqueios periféricos guiados por ultrassom utilizan-
do solução de ropivacaína a 0,5% sendo: bloqueio do 
nervo femoral (15 ml), cutâneo femoral lateral (5 ml), 
obturatório (6 ml) e ciático via anterior (15 ml). Passado 
garrote ao nível da coxa e realizada cirurgia sem inter-
corrências. Paciente evoluiu com melhora pressórica 
e manutenção da frequência cardíaca. Assintomática 
durante todo o procedimento cirúrgico e ao término foi 
conduzida à enfermaria. Discussão: No caso descrito, 
a paciente estava em uso de dupla antiagregação pla-
quetária, sendo contraindicada a realização de anes-
tesia neuroaxial. Possuía, ainda, elevado risco car-
diovascular, com risco de descompensação cardíaca 
durante a indução e manutenção da anestesia geral. 
Dessa forma, o bloqueio de nervos periféricos guiado 
por ultrassom foi bem indicado, mostrando sua impor-
tância e eficácia como técnica única de anestesia e 
analgesia pós-operatória.
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Ultrasound and Mallampati score perfor-
mance to differentiate difficult airway in 
adult patients: a systematic review and 
meta-analysis
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Introduction: Difficult airways can cause ventilation failu-
re, oxygen desaturation, arrhythmia, bronchoconstriction, 
airway injury, cardiac arrest, brain damage, or even death 
in anesthetic practice. Current bedside tests have limited 
and inconsistent capacity to discriminate between pa-
tients with difficult and easy intubation. Ultrasound has 
a high potential to be a single-test imaging modality for 
evaluation of difficult airway patients because of its com-
parable alternative to Mallampati score. The objective was 
to evaluate the diagnostic test accuracy of the ultrasound 
and Mallampati score to differentiate difficult airway. Me-
thods: Medline and Embase databases were searched up 
to October 2021. Studies were selected if they reported 
data that could be used to construct contingency tables 
to compare ultrasound and Mallampati score. Two au-
thors independently extracted data on study characteristi-
cs and assessed methodological quality using the quality 
assessment of diagnostic accuracy studies. Forest plots 
were generated for sensitivity and specificity of ultrasou-
nd and Mallampati score. Summary receiver operating 
characteristic plots were created. Results: The literature 
search yielded 592 studies and 4 met the inclusion criteria 
with a total of 407 patients. In the analysis of joint ultra-
sound and Mallampati score studies (n = 4), ultrasound 
had a pooled sensitivity and specificity of 86% (95% CI: 
69%, 94%) and 77% (95% CI: 57%, 90%), respectively, 
compared with 39% (95% CI: 29%, 50%) and 89% (95% 
CI: 84%, 92%) for Mallampati score. Ultrasound yielded 
an AUC of 0.89 (95% CI: 0.86, 0.92), versus 0.81 (95% CI: 
0.77, 0.89) for Mallampati score. The diagnostic odds ratio 
of ultrasound (20 [95% CI: 8, 52]) was superior to that of 
Mallampati score (5 [95% CI: 3, 9]). Conclusion: The diag-
nostic performance of ultrasound is comparable or supe-
rior to that of Mallampati score for differentiate difficult air-
way. Further well-designed prospective studies with larger 
sample size are warranted to verify our findings.
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Ultrassonografia como método de ava-
liação do tempo de esvaziamento gástri-
co em diabéticos: série de casos
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Introdução: Pacientes diabéticos podem apresentar 
um tempo de esvaziamento gástrico (TEG) prolon-
gado com maior risco de broncoaspiração durante a 
anestesia, devido a presença de gastroparesia. A ul-
trassonografia gástrica no período pré-operatório, ao 
detectar a presença de líquidos e sólidos no estôma-
go, determina aqueles pacientes com risco de bron-
coaspiração, reduzindo a morbimortalidade periope-
ratória. Foi objetivo deste estudo avaliar se o tempo 
de jejum para líquidos de 120 min sugerido pelas di-
retrizes da ASA em pacientes saudáveis é suficiente 
para garantir um estômago vazio no paciente diabéti-
co, correlacionando com o tempo de doença, contro-
le glicêmico e presença de complicações decorrentes 
do diabetes. Série de casos: Participaram do estu-
do pacientes com diabetes tipo 2, idade 30–65 anos 
que aceitaram fazer um jejum de 8 h. Foram excluí-
dos pacientes com comorbidades que afetam o TEG, 
como hipotireoidismo, bem como aqueles submeti-
dos previamente a cirurgias no trato gastrointestinal, 
em uso de medicações que retardam ou aceleram o 
esvaziamento gástrico, IMC ≥ 30 kg/m2, ou que não 
completaram o período de jejum proposto. Após o je-
jum, os pacientes ingeriram uma solução com 25 g de 
maltodextrina em 200 ml de água. Dez minutos após 
a ingestão da solução, o paciente ficou em decúbito 
lateral direito para realizar o exame ultrassonográfico 
inicial do antro gástrico a fim de medir sua área de 
secção transversal e, consequentemente, seu volu-
me. O exame foi repetido após 30, 60, 90 e 120 min 

da ingestão da solução. Caso o estômago não apre-
sentasse esvaziamento adequado, o exame era repe-
tido a intervalos de 10 min até que o estômago fosse 
considerado vazio (com volume gástrico < 1,5 ml/kg 
de peso). Foram avaliados 12 pacientes: 8 (66,7%) 
apresentaram TEG aumentado, variando entre 130 a 
160 min, ou seja, um aumento entre 8,3% a 33,3% no 
tempo de esvaziamento gástrico sugerido pela ASA. 
Correlacionando com a duração da doença, 50% (1) 
dos pacientes com evolução do diabetes entre 5–10 
anos, 66,7% (4) dos pacientes com evolução da doen-
ça entre 10–20 anos e 75% (3) dos pacientes com 
diagnóstico há mais de 20 anos apresentaram TEG 
aumentado. Dos 12 pacientes estudados, aqueles que 
apresentavam hemoglobina glicada acima de 7% (5) 
apresentavam aumento do TEG. Todos os pacientes 
com complicações (renais, vasculares ou oftalmológi-
cas) decorrentes do diabetes (5) apresentavam TEG 
aumentado. Discussão: Foi observado que diabéticos 
com maior tempo de doença, com hemoglobina glica-
da elevada e com complicações decorrentes do con-
trole inadequado da glicemia apresentam maior risco 
de retardo no esvaziamento gástrico, sugerindo que o 
tempo de jejum adequado no período pré-operatório 
desses pacientes seja maior que o indicado pela ASA, 
fazendo do uso da ultrassonografia gástrica uma fer-
ramenta que pode proporcionar segurança no manejo 
anestésico, reduzindo o risco de broncoaspiração.
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Introdução: O manejo inadequado da dor pós-ope-
ratória secundária a cirurgia em região cervicotorá-
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cica acarreta um aumento na incidência de compli-
cações pós-operatórias e do tempo de permanência 
hospitalar. A anestesia regional é capaz de reduzir 
os efeitos adversos da resposta endócrino-metabó-
lica secundária ao estímulo cirúrgico, além de uma 
redução na incidência de complicações pulmonares, 
tromboembólicas e cardiovasculares. Relato de caso: 
Paciente JJS, sexo masculino, 58 anos, 95 kg, 1,70 
m de altura, Mallampati I, sem comorbidades, com 
proposta de cirurgia para ressecção de lipossarco-
ma, localizado no ventre muscular do deltoide direi-
to, medindo 17,7x10,8x6,3 cm. A monitorização foi 
feita com cardioscopia contínua, oximetria de pulso, 
pressão arterial invasiva e neuromonitorização. A téc-
nica anestésica escolhida foi anestesia geral mais pe-
ridural, associada a bloqueio dos plexos braquial e 
cervical. A sedação para a anestesia regional foi feita 
com fentanil 100 mcg, a punção realizada no espa-
ço T4-T5 com agulha de Weiss 16G na linha média, 
pela técnica de Gutierrez. Realizada dose teste com 
3 ml de lidocaína a 2% com epinefrina, sem qualquer 
alteração, introdução e fixação (15 cm) do cateter 
no espaço peridural. A seguir, realizado bloqueio de 
plexo braquial via interescalênica com ropivacaína  
(20 ml a 0,375%), e bloqueio de plexo cervical in-
termediário e profundo com ropivacaína (10 ml a 
0,375%) guiado por USG. O procedimento ocorreu 
sem intercorrências. A indução anestésica foi realiza-
da com fentanil 200 mcg, propofol 150 mg, atracúrio 
50 mg, e manutenção com sevoflurano. Como medi-
cação complementar, dexametasona 8 mg, dipirona 
2 g e parecoxibe 40 mg. O procedimento durou 5 h, 
sendo feita ressecção de lesão lipomatosa em mús-
culo latíssimo do dorso, secção de porção distal de 
escapula direita, com preservação músculo serrátil. 
Durante o procedimento não foi necessária analge-
sia epidural pelo cateter. O paciente foi acompanha-
do pela equipe nas primeiras 48 h do pós-operatório, 
sem queixas álgicas ou necessidade de analgesia 
complementar, obtendo alta hospitalar ao final do 2o 
dia. Discussão: A lesão tumoral expansiva acometia 
dermátomos cervicais e torácicos, por isso optado 
pelo uso da peridural torácica em associação ao blo-
queio de plexo braquial e cervical. A anestesia teria 
que suprir dermátomos de C5 a T10, além de envol-
ver os nervos toracodorsal e supraescapular, respon-
sáveis pela inervação do músculo latíssimo do dor-
so, músculo infraescapular e escápula. A analgesia 
promovida pelo bloqueio do plexo braquial a nível da 
fenda interescalênica e plexo cervical foi suficiente 
para o intra e pós-operatório, não sendo necessário o 
uso da via epidural. A analgesia baseada em opioides 

por via venosa muitas vezes se mostra ineficaz para 
o manejo adequado da dor pós-operatória e possui 
efeitos colaterais que podem ser minimizados com o 
uso de uma abordagem multimodal.
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Introdução: Hipoplasia mandibular é uma anomalia 
congênita com prejuízo estético e funcional como ap-
neia obstrutiva do sono, retroposição da base da lín-
gua, distúrbios de mastigação e disartria. O tratamen-
to cirúrgico é a fratura de mandíbula com colocação 
de distratores para induzir crescimento através da for-
mação de calo ósseo (técnica com melhor Resultado: 
maior avanço mandibular e menor morbidade). O ner-
vo mandibular (ramo do trigêmeo), responsável pela 
inervação sensorial e motora da região, é bloqueado 
por via intra ou extraoral, sendo a última a preferencial 
nas abordagens mandibulares por via cutânea para 
obter analgesia pós-operatória. Relato de caso: JISF, 
14 anos, feminino, com diagnóstico de micrognatia e 
atraso de desenvolvimento da fala, foi submetida a 2 
intervenções cirúrgicas em momentos distintos. Em 
fevereiro de 2021, foi realizada osteotomia com co-
locação de distratores bilaterais sob anestesia geral 
balanceada associada a bloqueio de nervo mandibular 
bilateral (levobupivacaína 0,25%, 25mg). Em maio de 
2021, a menor foi submetida a osteotomia de mandí-
bula à esquerda, sob anestesia geral venosa associa-
da a bloqueio de nervo mandibular esquerdo (levobu-
pivacaína a 0,25%, 15mg). Em ambas as intervenções, 
os bloqueios foram guiados por ultrassonografia sem 
intercorrências com evolução pós-operatória sem 
queixas. Além disso, não foi necessário uso de opioi-
des ou anti-inflamatórios para analgesia, tendo sido 
prescrita somente dipirona como medicação analgé-
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sica de resgate. Discussão: Em concordância com a 
literatura, o bloqueio do nervo mandibular resultou em 
analgesia pós-operatória satisfatória, sem a necessi-
dade do uso de opioides. O bloqueio do nervo man-
dibular guiado somente pela anatomia pode cursar 
com 20% de falha e 8% de eventos adversos (punção 
inadvertida de artéria, dor local, hematoma e efeito 
de massa pelo volume anestésico). Embora a literatu-
ra ainda seja limitada, o emprego da ultrassonografia 
vem se relacionando à redução desses eventos. Con-
clusão: O bloqueio do nervo mandibular tem se evi-
denciado como técnica anestésica complementar com 
bons desfechos no controle da dor pós-operatória e 
consequente redução do uso de opioides. O advento 
da ultrassonografia pode ser considerado recente, o 
que justifica uma literatura ainda limitada, porém com 
evidentes benefícios como meio facilitador e seguro 
de realização de bloqueios periféricos, portanto sua 
utilização deve ser estimulada. 
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Introdução: O aparelho de ultrassom (USG) no local 
de atendimento (point-of-care ultrassound – POCUS) 
tornou-se uma ferramenta diagnóstica moderna e fun-
damental para várias especialidades médicas, den-
tre elas a anestesiologia. A aplicabilidade do POCUS 
no contexto da anestesiologia vem se difundindo por 

ser um método de fácil aplicabilidade e com diversas 
possibilidades de diagnósticos à beira-leito, além da 
familiaridade que o anestesiologista apresenta com o 
manejo do USG para detecção de acessos vasculares, 
bloqueios de plexo e nervos periféricos e identificação 
de estruturas de via aérea. Relato de caso: Paciente 
masculino, 61 anos, ASA III, obeso, hipertenso, dia-
bético e portador de neoplasia de bexiga avançada 
foi submetido a procedimento cirúrgico de ressecção 
transuretral (RTU) de bexiga de emergência por anú-
ria e dor. Recebido no centro cirúrgico, sinais vitais: 
pressão arterial 109x54 mmHg, saturação O2 90% em 
ar ambiente, frequência cardíaca 109 bpm, hipocorado 
++++/++++. Reconhecida via aérea difícil e realizado 
posicionamento em rampa. Optado por monitorização 
invasiva em artéria radial direita e por anestesia geral 
balanceada com indução venosa com sequência rápi-
da e guia bougie.  No intraoperatório, paciente evolui 
com padrão restritivo na ventilação mecânica – reche-
cado TOT e realizados ajustes de parâmetros neces-
sários. Após retirada de campos estéreis, notou-se 
distensão abdominal importante. Optado por utiliza-
ção de protocolo FAST para detecção de líquido livre 
em cavidade abdominal por possível perfuração vesi-
cal. Detectada, pela equipe de anestesiologia, gran-
de quantidade de líquido livre em janela hepatorrenal. 
Comunicada equipe da urologia que optou por reabor-
dagem do paciente através de laparotomia explorado-
ra com saída de aproximadamente 800 ml de líquido 
de irrigação da cavidade abdominal. Discussão: No 
cenário descrito acima, a utilização do POCUS foi de 
extrema importância no desfecho pós-operatório do 
paciente, evitando que o mesmo fosse encaminhado à 
unidade terapia intensiva e não retardando a resposta 
da equipe assistente e da rebordarem cirúrgica. Sabe-
-se que há acurácia de 95%, sensibilidade de 85% e 
especificidade de 96% na detecção de líquido livre na 
cavidade abdominal através da utilização do protoco-
lo FAST (focused assesment sonography trauma) para 
pacientes de alto risco para laparotomia exploradora. 
A presença de líquido livre em cavidade, em si, não 
significa necessidade de intervenção cirúrgica imedia-
ta, entretanto, deve-se prestar atenção nos fatores tais 
como: quantidade de líquido livre, número de locais 
(goteiras) acometidos e situação clínica do paciente. 
A identificação de líquido livre abdominal em mais de 
3 recessos, correlacionou-se com volume maior que 
1000 ml em cavidade intraperitoneal. O POCUS, no 
cenário crítico hospitalar, mostra-se de extrema impor-
tância quanto a possibilidade do desfecho clínico do 
paciente e sua aplicabilidade cada vez mais difundida 
dentre o cenário da anestesiologia.



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

219

Anestesia Regional e Ultrassonografia

Referências
Kalagara H, Coker B, Gerstein NS et al. Point-of-Care 
Ultrasound (POCUS) for the Cardiothoracic Anesthesio-
logist. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 2022;36:1132-47.
Novitch M, Prabhakar A, Siddaiah H et al. Point of care ul-
trasound for the clinical anesthesiologist. Best Pract Res 
Clin Anaesthesiol. 2019;33:433-46.

Uso do bloqueio do eretor da espinha 
(ESP block) para analgesia em cirurgias 
abdominais em pediatria: uma série de 
casos

Jamille Lopes Helmer*, Angela Kaori Susume, Bruna Vei-
ga Gonçalves, Lena Claudia Maia Alencar, Tábata Valéria 
Leão Barros, Yana Cardoso de Lima 

Instituição: Fundação Santa Casa de Misericórdia do 
Pará
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A técnica anestésica multimodal que combi-
na o uso de um cateter peridural e anestesia geral pode 
ser considerada padrão de qualidade, pois proporciona 
um bom controle da dor prevista em procedimentos as-
sociados à intensa dor pós-operatória, tanto a nível to-
rácico quanto abdominal. O bloqueio do plano do eretor 
da espinha (ESP block), descrito recentemente, fornece 
extensa e satisfatória analgesia unilateral, porém a maio-
ria das publicações se referem ao seu uso na cirurgia 
torácica, com apenas algumas referências à cirurgia no 
nível abdominal. Série de casos: Foram avaliados 5 pa-
cientes de sexo masculino e 3 de sexo feminino, com 
idade média de 6 anos (µ = 5,9 ± 5,6). Quatro pacientes 
foram submetidos a pieloplastia e os demais foram sub-
metidos, cada um, respectivamente, a colecistectomia, 
gastrostomia + fundoplicatura + postectomia, nefrecto-
mia total direita, e reimplante ureteral esquerdo. A anes-
tesia empregada em todos os casos foi geral balanceada 
associada a ESP block guiado por ultrassom com bu-
pivacaína com vasoconstritor 0,5 ml/kg/lado de volume, 
respeitando os limites da dose tóxica. Em 4 das interven-
ções, não houve queixas de dor na avaliação pós-opera-
tória. Nos demais casos, foi identificado uso de morfina 
em 3 pacientes e de tramadol em 1 paciente, entretanto, 
só houve registro de queixa/identificação de dor em 1 
dos casos. Discussão: ESP block é uma técnica recen-
temente descrita por Forero et al. (2016), que produz 
analgesia através de um bloqueio nervoso truncal, com a 
injeção de anestésico sob o músculo eretor da espinha e 

no plano interfascial entre este músculo e os processos 
transversais. É uma técnica simples e segura, pois o local 
da injeção está longe da pleura, de estruturas neuraxiais 
e de grandes estruturas vasculares. Esse bloqueio é uma 
alternativa útil à realização de peridural, especialmente 
quando há contraindicações a essa técnica ou seu de-
sempenho é difícil ou malsucedido, com reduzida ou ne-
nhuma repercussão hemodinâmica. Nossa experiência 
com bloqueio de ESP para analgesia em cirurgias abdo-
minais em pediatria reforça a segurança da técnica pela 
ausência de complicação relacionada à administração 
do anestésico local. Em relação à eficácia da analgesia 
pós-operatória para cirurgia abdominal em pediatria faz- 
-se necessário mais estudos, além de melhor avaliação 
da dor e dos critérios para prescrição de opioides por 
parte da equipe assistencial. 
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Introdução: O trauma é um importante evento com gran-
des consequências ao sistema de saúde. Considerado a 
principal causa de morte entre 1–44 anos e 8a causa de 
óbito em idosos. Com a incorporação do ultrassom e sua 
maior disponibilidade, há uma maior facilidade no acesso 
a diversos procedimentos que auxiliam no tratamento de 
dor aguda, entre eles, o bloqueio de nervos periféricos. 
Os benefícios dessa técnica incluem não possuir os efei-
tos colaterais indesejados relacionados ao consumo de 
opioides. O objetivo foi avaliar o tratamento de dor aguda 
dos pacientes com fratura de fêmur utilizando bloqueio 
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ecoguiado do nervo femoral na admissão dos serviços 
de emergência. Métodos: Foram avaliados os pacientes 
com suspeita ou confirmação de fratura de fêmur no setor 
de emergência hospitalar após aprovação pelo comitê de 
ética. O bloqueio foi realizado com auxílio de ultrassono-
grafia e com a administração de 10 ml de bupivacaína a 
0,5% sem vasoconstritor. A dor era, então, avaliada pela 
escala visual analógica de dor ao repouso e movimento 
em 15 min, 60 min e, então, 360 min após a realização do 
bloqueio. Resultados: Obteve-se um total 11 pacientes 
aptos para a realização do estudo. Possuíam idade mé-
dia de 50,36 anos e maior prevalência do sexo feminino 
(63,6%). O principal mecanismo de trauma foi a queda da 
própria altura (54,5%), seguido do acidente moto versus 
auto (27,2%). O tipo de fratura mais comum foi a fratura 
diafisária (45,4%). A dor de entrada na sala de emergên-
cia teve uma redução significativa após o bloqueio do 
nervo femoral em todos os períodos avaliados do estudo, 
tanto em repouso como com mobilização. Constatou-se 
que 45% dos pacientes tiveram ausência de dor após 6 h  
da intervenção. Foi necessário realizar dose de resgate 
de medicação analgésica apenas em 18,1%. Nenhum 
dos 11 pacientes teve qualquer tipo de complicação ou 
eventos adversos. Houve redução do grau de dor em to-
dos os pacientes após a intervenção, sem complicações 
e com maior conforto para movimentação do membro, 
facilitando a realização de exames e movimentação no 
leito. Isso evidencia o benefício, segurança e praticida-
de do procedimento quando realizado com os devidos 
cuidados e conhecimento. A predominância do sexo 
feminino e a faixa etária entre os pacientes analisados 
no trabalho têm consonância com estudos similares rea-
lizados, explicada em parte pela menor densidade ós-
sea feminina. O principal tipo de fratura de fêmur são as 
transtrocanterianas ou de colo de fêmur, também mais 
prevalente nas quedas. Isso diverge dos achados da pre-
sente pesquisa que foram prevalentes as fraturas diafi-
sárias, o que corrobora com fraturas por acidentes auto-
mobilísticos em jovens. Conclusão: O bloqueio do nervo 
femoral guiado por ultrassonografia é mais uma terapêu-
tica para analgesia de dor aguda nos pacientes com fra-
tura de fêmur na sala de emergência. Garante uma boa 
analgesia em até 6 h de sua realização com baixo risco 
de complicações.
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Utilização dos bloqueios PEC blocks para 
analgesia peri e pós-operatória em plásti-
ca mamária masculina por ginecomastia: 
relato de caso
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Instituição: Hospital Universitário Professor Alberto Antu-
nes – Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A ginecomastia é a presença de tecido mamá-
rio palpável em homens, habitualmente levando a repercus-
sões negativas na autoestima. A cirurgia plástica para corre-
ção desta condição põe-se como o procedimento cirúrgico 
plástico mais popular entre os homens no Brasil. Para tal, 
as técnicas de anestesia regional guiadas por ultrassom 
são viáveis como estratégia complementar para analgesia 
perioperatória nos mais diversos procedimentos cirúrgicos. 
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 29 anos, 85 
kg, 168 cm, previamente hígido, portador de ginecomastia 
grau II bilateral ao exame clínico. Ao exame físico: conscien-
te e orientado, PA: 130/80 mmHg, FC: 70 bpm, SatO2 99%, 
Mallampati I. A ultrassonografia mamária evidenciou tecido 
fibroglandular em ambas as regiões mamárias, linfonodos 
aumentados de tamanho em axilas e pele e subcutâneo sem 
alterações, concluindo como ginecomastia bilateral de cate-
goria BI-RADS® 2. Programada plástica mamária para cor-
reção em ambas as mamas. Sedação feita com midazolam  
3 mg e fentanil 50 mcg. Realizados bloqueios peitorais 
PECS I e II utilizando ropivacaína 0,375% 15 ml em cada 
plano interfascial, totalizando 30 ml em cada hemitórax, 
respeitando a dose tóxica do anestésico local. Infusão 
realizada com agulha Quincke 22G, sem intercorrências. 
Estabelecimento de via aérea feito através da passa-
gem de máscara laríngea tamanho 4, mantendo-se plano 
anestésico por meio de sevoflurano. Monitorização com 
pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso, cardios-
copia e capnografia. Durante o início da incisão cirúrgi-
ca, houve a necessidade de administração de fentanil  
100 mcg, por sinais sugestivos de estimulação nociceptiva. 
Recebeu 1000 ml de cristaloide, dipirona 2 g, cetorolaco 
30 mg e ondansetrona 4 mg. Evoluiu sem relato de dor em 
sala de recuperação pós-anestésica, sendo encaminhado 
em seguida à enfermaria e com alta hospitalar no dia se-
guinte. Discussão: As altas taxas de cirurgias plásticas para 
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ginecomastia associada à complexidade da inervação da 
caixa torácica tornam a analgesia para estes procedimen-
tos desafiadores, exigindo atualização contínua quanto aos 
bloqueios regionais torácicos. Neste sentido, encaixam-se 
os bloqueios interfaciais PECS I e II. No PECS I, o anestési-
co local é posto entre os músculos peitorais maior e menor, 
levando ao bloqueio dos nervos peitoral lateral e medial. 
Já no PECS II, é realizado como complemento o depósito 
de anestésico entre os músculos peitoral menor e o serrá-
til anterior, bloqueando os ramos cutâneos anteriores dos 
nervos intercostais, intercostobraquial e os nervos toráci-
cos longos. Logo, os PEC blocks mostram-se como instru-
mento para analgesia em cirurgias plásticas mamárias nas 
quais os músculos peitorais são poupados, caso da cirurgia 
plástica mamária masculina pela ginecomastia, por reduzir 
a dor aguda no pós-operatório, a dor crônica pós-cirúrgica, 
o consumo de opioides e o tempo de hospitalização, forne-
cendo ao paciente menor tempo de recuperação.
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Utilização point-of-care da ecografia para 
bloqueio periférico em paciente anticoa-
gulado e com via aérea difícil: relato de 
caso
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Introdução: A ultrassonografia diminui os riscos de com-
plicações hemorrágicas relacionadas a punção iatrogênica 
de vasos sanguíneos na realização de bloqueio periférico. 
Infere-se que o uso dessa tecnologia é ainda mais vantajo-
so em pacientes com coagulopatias em que o bloqueio pe-
riférico superficial pode ser feito na vigência de fármacos 
que alteram a coagulação. Relato de caso: Paciente MNNA, 
64 anos, sexo feminino, ASA P3 por obesidade mórbida 

(IMC = 43,5 kg/m2), síndrome do pânico em uso de esci-
talopram e hipertensão arterial controlada com losartana 
100 mg/dia, classificação de Mallampati IV e pescoço cur-
to. Admitida em centro cirúrgico para tratamento cirúrgico 
de fratura complexa de punho esquerdo após queda da 
própria altura em caráter de urgência. De antecedentes 
dignos de nota, a paciente estava em uso de rivaroxabana 
20 mg para tratamento de tromboembolismo pulmonar há 
2 meses e tinha história de via aérea difícil em colecistec-
tomia prévia quando houve fratura de dois dentes durante 
a tentativa da intubação e o procedimento foi adiado. Após 
venóclise periférica 20G, monitorização convencional com 
pressão não invasiva, cardioscopia e oximetria de pulso, foi 
iniciado dexmedetomidina na dose de 0,5 mcg/kg/h após 
ataque de 1 mcg/kg em 10 min. Posteriormente à sedação, 
foi realizado bloqueio de plexo braquial por via axilar com 
30 ml de levobupivacaína a 0,5% com injeção de 7 ml de 
anestésico nos nervos ulnar, mediano, músculo-cutâneo e 
radial. O restante foi feito infiltração subcutânea para con-
templar o território do intercostobraquial. O procedimento 
durou 120 min e a paciente não se queixou de dor ou pro-
priocepção. Além disso, após sua alta da sala de recupe-
ração anestésica, verificou-se adequado controle da dor 
pelo bloqueio, mantendo-se hemodinamicamente estável, 
nas 12 h subsequentes ao procedimento. Alta hospitalar 
após 1 dia. Discussão: Embora o uso de antagonistas do 
fator Xa seja uma contraindicação para realização de blo-
queios de neuroeixo ou bloqueios periféricos profundos, a 
ultrassonografia permite a realização de bloqueios perifé-
ricos superficiais em que o território vascular é compres-
sível como a técnica axilar. Em pacientes com via aérea 
difícil, a anestesia regional sob sedação leve pode prevenir 
complicações como lesão cerebral por hipóxia, aspiração 
de conteúdo gástrico, lesão dentária, faríngea e laríngea, 
laringoespasmo, broncoespasmo e até mesmo óbito asso-
ciados a situações de falha de intubação e ventilação. Des-
sa forma, consideramos o bloqueio de plexo braquial via 
axilar, mesmo em paciente anticoagulado, como a melhor 
escolha para nossa paciente em virtude da disponibilidade 
da ultrassonografia para reduzir a chance de complicações 
hemorrágicas.
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A alta exposição ocupacional anestésica 
durante a residência médica induz danos 
genéticos e estresse oxidativo: estudo 
observacional
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Introdução: A literatura é controversa em relação aos 
possíveis efeitos tóxicos da exposição ocupacional aos 
resíduos de gases anestésicos (RGA). Acredita-se que 
os anestésicos inalatórios possam levar a alterações no 
balanço entre produção de espécies reativas de oxigê-
nio e capacidade antioxidante, quadro conhecido como 
estresse oxidativo. Sabe-se que estresse oxidativo e 
danos genéticos são processos relacionados, contudo, 
nenhum estudo avaliou ainda possível causa-efeito da 
exposição ocupacional aos RGA em médicos residentes 
que atuam em centro cirúrgico. Portanto, o presente es-
tudo monitorou a exposição anestésica no ambiente de 
trabalho e avaliou danos genéticos e estresse oxidativo 
em médicos durante o período da residência. Métodos: 
Esse estudo observacional longitudinal foi realizado em 
hospital público, após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa, em 23 médicos expostos ocupacionalmente 
aos RGA isoflurano e sevoflurano (e em menor extensão 
a desflurano e óxido nitroso) que atuavam em salas cirúr-
gicas com inadequado sistema de exaustão/ventilação (o 
que é representativo dos centros cirúrgicos brasileiros). 
Todos os participantes responderam a um questionário e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Coletas de amostras de sangue venoso foram realizadas 
antes do ingresso na residência médica (momento ba-
sal/controle), com 1,5 ano de residência (meio) e com 3 
anos de residência (final). Realizou-se o teste do cometa 
para avaliação de danos genéticos em células mononu-
cleares e detectou-se o malondialdeído plasmático como 
marcador de lipoperoxidação. A exposição anestésica foi 
mensurada durante anestesia inalatória na área de res-
piração dos médicos residentes por espectrofotometria 
infravermelha. Resultados: Os resultados mostraram que 

as concentrações de RGA estavam bem acima da reco-
mendação internacional. Houve indução de danos gené-
ticos (p <0,001) e de lipoperoxidação (p <0,001) durante 
e no final da residência médica em comparação ao mo-
mento controle. Conclusão: O estudo mostrou que a alta 
exposição aos RGA em centro cirúrgico sem adequado 
sistema de exaustão leva a genotoxicidade e estresse 
oxidativo em jovens médicos durante o período de espe-
cialização. Portanto, jovens profissionais em início de car-
reira já apresentam alterações moleculares e sistêmicas. 
Assim, por se tratar de importante questão ocupacional, é 
necessário mitigar a poluição anestésica no ambiente de 
trabalho para reduzir a exposição ocupacional com o in-
tuito de se minimizar o impacto da toxicidade anestésica.
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Análise do conhecimento de graduandos 
de medicina sobre intubação orotraqueal: 
estudo observacional
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Instituição: Centro Universitário São Camilo
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A intubação orotraqueal (IOT) é um proce-
dimento médico com alto potencial de salvar vidas. É 
uma área de constante atualização e de aprimoramento 
de protocolos, com envolvimento de tecnologias e dire-
trizes para maior eficiência no manejo da via aérea. No 
início de sua vida médica, o recém-formado pode ser 
exposto a situações que exijam o manejo de via aérea. 
Dessa forma, o estudo tem o objetivo de avaliar o co-
nhecimento dos graduandos de medicina acerca da IOT 
a fim de auxiliar na adoção de estratégias para melhoria 
do ensino e, consequentemente, da assistência médi-
ca. Métodos: Estudo descritivo-exploratório-quantitati-
vo realizado com discentes do 1o ao 12o semestres do 
curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo 
através de questionário com 15 questões sobre IOT de 
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acordo com os guidelines de manejo de via aérea. Os 
dados foram analisados por meio da estatística descri-
tiva. Resultados: A amostra foi composta por 100 gra-
duandos com idade média entre 21 e 25 anos. Houve 
prevalência do sexo feminino (69%), da região Sudeste 
(95%), do 8o (21%), 12o (13%), 6o (10%) e 11o (9%) se-
mestres. O 4o semestre obteve a menor média de acertos 
(3,16%), seguido por 1o (3,2%), 2o (4,3%), 6o (4,33%), 5o 
e 7o semestres (4.41%), 9o (5,11%), 11o (5,9%), 8o (6%) 
e 12o (6,95%). O 10o semestre teve a melhor média de 
acertos (7,77%). As maiores taxas de acertos envolve-
ram a técnica para ventilação com máscara-balão (91%), 
manobras de Chin-Lift e Jaw Thrust (83%), medicações 
de sequência rápida (66%), técnica para laringoscopia 
(62%), contraindicação para IOT (60%), manobra de 
Sellick (53%), fatores para via aérea difícil (52%) e tipos 
de lâmina para laringoscopia (51%). A minoria conhecia 
sobre a técnica para sequência rápida (24%), o número 
de tentativas preconizadas para IOT (27%), classificação 
de Cormack-Lehane (28%), preditores de via aérea difí-
cil (38%), contraindicação para sequência rápida (44%), 
posicionamento adequado da lâmina curva (46%). Con-
clusão: Notou-se que os graduandos de medicina pos-
suem conhecimento insuficiente sobre manejo da IOT 
e que os discentes de semestres mais adiantados obti-
veram resultado semelhante aos demais, sugerindo um 
conhecimento não cumulativo. Os dados apontam para 
a importância da discussão teórica sobre IOT durante 
o curso de graduação em medicina, e necessidade de 
complementação com cursos de formação, capacitação 
e educação permanente.
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te com síndrome de Guillain-Barré: relato 
de caso
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Introdução: A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma po-
lineuropatia desmielinizante relacionada geralmente com 
alguma doença infecciosa aguda. A sua progressão é rápi-
da e leva a dor e parestesias ascendentes. A mortalidade 
está mais relacionada com a insuficiência respiratória. Sua 
incidência anual é de cerca de 1 a 2 por 100.000 indiví-
duos, sendo raro na gestação. Devido à falta de consenso 
na literatura quanto à abordagem anestésica para o parto 
abdominal em gestantes com SGB, resolvemos expor as 
condutas tomadas neste caso clínico. Relato de caso: Pa-
ciente, 19 anos, nulípara, 70 kg, idade gestacional de 40 
semanas e diagnóstico neurológico há 2 meses de SGB. 
A paciente referia parestesias em membros superiores e 
principalmente inferiores, sobretudo distal; reflexo cutâ-
neo plantar abolido e perda de força, impedindo a deam-
bulação. Foi indicado parto cesáreo. Exames laboratoriais 
dentro dos parâmetros de normalidade. Utilizada monitori-
zação multiparamétrica não invasiva. Feita venóclise com 
cateter venoso periférico 18G e infundida solução de Rin-
ger Lactato 8 ml/kg. A técnica escolhida foi a anestesia ge-
ral. Após pré-oxigenação, administraram-se por via intra-
venosa (IV) fentanil 3 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg, propofol 
3 mg/kg e succinilcolina 1 mg/kg. Seguiu-se à intubação 
traqueal em sequência rápida, manobra de Sellick, cânula 
7,0 mm, sem intercorrências. Após a retirada do concepto 
e clampeamento do cordão umbilical, iniciou-se sevoflu-
rano (0,6 CAM). Manteve-se estabilidade hemodinâmica 
e a extubação ocorreu sem intercorrências. O concepto 
obteve índice de Apgar de 8/10. A paciente foi mantida 1 h  
em sala sob observação, eupneica em ar ambiente. Não 
houve piora do quadro neurológico. Discussão: Nos pa-
cientes com SGB, a anestesia regional pode piorar o com-
prometimento preexistente, fenômeno double-crush, levar 
ao bloqueio autonômico extenso pela maior sensibilidade 
aos anestésicos locais e, devido ao risco elevado de trom-
boembolismo pulmonar, alguns autores, como Volquind et 
al (2013), indicaram profilaxia com enoxaparina durante o 
perioperatório, sendo contraindicação relativa. Portanto, a 
intubação em sequência rápida foi a escolha. Não foram 
utilizados bloqueadores neuromusculares não despolari-
zantes, pois os mesmos apresentam o risco de bloqueio 
prolongado com necessidade de assistência ventilatória 
no pós-operatório. Não há referências que apontem os 
anestésicos inalatórios ou opioides na fisiopatologia da 
SGB. Por fim, concluímos que a abordagem a ser empre-
gada nestes casos seja de escolha do anestesiologista, 
guiado pelo quadro clínico e pelas comorbidades asso-
ciadas.
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Pedro Dias Sacramento*, José Maria Vieira Almeida Jú-
nior, Fabrício Tobias Duarte Carneiro 

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Trombocitopenia, definido como a contagem 
de plaquetas abaixo de 150.000, é a segunda anorma-
lidade hematológica mais comum na gestação, sendo 
a primeira a anemia. Trombocitopenia afeta 7–11% das 
gestantes, porém menos de 1% se apresentam com 
contagem de plaquetas abaixo de 100.000. O parto por 
via vaginal é preferível devido à menor chance de sangra-
mento. A trombose venosa profunda tem uma prevalên-
cia, na gestação, de 0,5 a 2,2 casos a cada 1000 partos. 
Diante da epidemiologia exposta, apresentamos o caso 
clínico com as condutas tomadas em uma paciente ges-
tante com ambas as condições. Relato de caso: EBS, 
feminino, 38 anos, G6P4(2n2c)A1, 70 kg, IG 33 semanas, 
com quadro de plaquetopenia idiopática e trombose ve-
nosa profunda (TVP), em uso de enoxaparina 1 mg/kg 
12/12h e pulsoterapia com metilprednisolona 1000 mg/
dia. A paciente não apresentava nenhum sangramento 
clinicamente detectável, Hb 12,4 e plaquetas em as-
censão: 17.000 > 95.000> 102.000. Foi indicado parto 
cesariano de emergência por sofrimento fetal. Utilizada 
monitorização multiparamétrica não invasiva. Feita venó-
clise com cateter venoso periférico 18G e infundida solu-
ção de Ringer Lactato 8 ml/kg. A técnica escolhida foi a 
anestesia geral. Após pré-oxigenação, administraram-se 
por via intravenosa (IV) fentanil 3 mcg/kg, lidocaína 1 mg/
kg, propofol 2 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg. Seguiu-se à 
intubação traqueal em sequência rápida (paciente havia 
se alimentado 1 h antes), manobra de Sellick, cânula 7,0 
mm, sem intercorrências. Após a retirada do concepto, 
foram administradas 15 UI de ocitocina em 100 ml de sa-
lina 09%, iniciou-se sevoflurano (0,6 CAM) e 5 mg de mi-
dazolam. Equipe obstétrica relatou hipotonia uterina sen-
do realizado misoprostol via retal e ácido tranexâmico 1 
g IV. Extubação ocorreu sem intercorrências. O concepto 
obteve índice de Apgar de 7/9 e foi encaminhado à UTI 
neonatal. A paciente foi mantida por 1 h em sala sob ob-
servação, eupneica em ar ambiente, sem sangramento 

ou outras intercorrências e foi então encaminhada à UTI. 
Discussão: A abordagem de neuroeixo é contraindica-
da em pacientes com trombocitopenias, coagulopatias 
e utilizando anticoagulantes pelo risco de complicações 
hemorrágicas. A anestesia geral foi a técnica de escolha, 
apesar dos riscos inerentes ao manejo de via aérea da 
gestante, destacando-se a falha de intubação e bron-
coaspiração devido à impossibilidade da raquianestesia 
e por se tratar de uma emergência obstétrica. Na indução 
anestésica, a opção por intubação em sequência rápida 
foi preferível à intubação com paciente consciente devi-
do ao estado de angústia e ansiedade vivenciado pela 
paciente, impossibilitando sua colaboração durante o 
procedimento. A utilização do agente inalatório em 0,6 
CAM foi optada para diminuir o risco de atonia uterina 
em paciente com elevado risco de hemorragia pós-par-
to, o que impõe uma maior probabilidade de memória 
intraoperatória, a qual não foi relatada para paciente em 
pós-operatório.
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Diagnóstico ultrassonográfico diferencial 
de parada cardiorrespiratória em AESP 
durante cirurgia ortopédica: relato de caso
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Introdução: A utilização da ecocardiografia à beira do 
leito pelo anestesiologista é fundamental para condutas 
diagnósticas e terapêuticas em pacientes críticos. Ins-
tabilidade hemodinâmica, ou mesmo PCR sem causa 
aparente, no período perioperatório são indicações clas-
se I para realização da ecocardiografia. Relato de caso: 
Paciente, 57 anos, sexo masculino, tabagista, ASA P2E, 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

225

Ciências Básicas em Anestesia

sem outras comorbidades, é internado com suspeita 
diagnóstica de espondilodiscite infecciosa e tuberculose 
disseminada. Presença de abscesso em psoas associa-
do à subluxação da cabeça do fêmur direito, além de os-
teomielite. Indicada abordagem cirúrgica de emergência 
pela equipe da Ortopedia, para realização de lavagem 
mecânica e desbridamento cirúrgico. Na SO, realizada 
monitorização básica com: PA 145x80 mmHg, FC 98 
bpm, e SpO2 100% em ar ambiente. Indução anestési-
ca com 150 mcg de fentanil, 100 mg de lidocaína, 100 
mg de propofol e 50 mg de rocurônio. IOT sem intercor-
rências, sendo instituída ventilação mecânica no modo 
volume controlado. Anestesia geral foi mantida com se-
voflurano. Após aproximadamente 60 min do início do 
procedimento cirúrgico, o paciente apresentou necessi-
dade progressiva do uso de aminas vasoativas. Com 120 
min de cirurgia, evoluiu com instabilidade hemodinâmica 
e PCR no ritmo de AESP, sendo prontamente iniciadas 
manobras de reanimação cardiopulmonar com retorno 
espontâneo da circulação (ROSC) após 3 min de PCR, 
porém com necessidade de elevadas doses de aminas 
vasoativas. A suspeita principal da equipe foi embolia 
pulmonar. Foi realizado, então, ecocardiograma transto-
rácico pela equipe de anestesia, evidenciando um derra-
me pericárdico importante com sinais de tamponamento 
cardíaco, sendo contatada imediatamente a equipe da 
cirurgia cardíaca, que realizou drenagem pericárdica in-
traoperatória com saída de 280 ml de líquido amarelo 
citrino e melhora importante da função cardíaca após a 
drenagem. A cirurgia foi finalizada e o paciente saiu de 
sala cirúrgica sem drogas vasoativas, sendo encaminha-
do ao CTI para cuidados intensivos. Discussão: A condu-
ta anestésica em pacientes com PCR intraoperatório é 
desafiadora. A ecocardiografia à beira do leito possibilita 
uma rápida abordagem dos diagnósticos diferenciais em 
potencial, especialmente em situações de AESP. Neste 
caso, o diagnóstico de tamponamento cardíaco permitiu 
a rápida intervenção e reversão do quadro clínico. O tra-
tamento agudo normalmente requer drenagem imediata, 
geralmente por pericardiocentese com agulha guiada por 
ecocardiograma ou fluoroscópio. A remoção de apenas 
50 ml de líquido pericárdico pode produzir melhora he-
modinâmica significativa. É de extrema importância a 
suspeita diagnóstica e a conduta terapêutica do tampo-
namento cardíaco pelos anestesiologistas, já que a dre-
nagem imediata do líquido pericárdico é essencial para a 
sobrevivência do paciente.
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Hipotensão refratária em paciente em uso 
crônico de corticoterapia com resposta a 
doses altas de hidrocortisona: relato de 
caso
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Introdução: O uso crônico de glicocorticoides pode pro-
mover supressão adrenal, sendo resultado de feedback 
negativo do eixo hipotálamo-hipofisário (HPA). No trau-
ma cirúrgico, há necessidade de reposição exógena para 
que haja uma resposta adequada ao estresse quando a 
insuficiência adrenal é presente. A crise adrenal é uma 
emergência médica que tem como clínica um estado de 
hipotensão. Relato de caso: MPS, mulher, 59 anos, por-
tadora de HAS, hipotireoidismo, artrite reumatoide, em 
uso de prednisona 5 mg/dia há 15 anos. Nega alergias. 
Ex-tabagista (38 maços-ano). CF < 4 METS por limita-
ção mecânica. Exames pré-operatórios com anemia (Hb 
10,4), ECOTT com FE 60%, função global preservada à 
exceção de disfunção diastólica grau II de VE. Interna 
com proposta de artroplastia total de ombro esquerdo 
por fratura de úmero proximal. Suspenso uso de pred-
nisona nos últimos 5 dias, que não constava em pres-
crição de internação. Admitida em sala operatória com 
PA de entrada 150x95 mmHg, FC 120 bpm, SpO2 95%. 
Procedida anestesia geral balanceada e bloqueio inte-
rescalênico à esquerda. Após indução (lidocaína 80 mg 
+ fentanil 200 mcg + propofol 100 mg + rocurônio 50 
mg), posicionada em cadeira de praia, evoluiu com hipo-
tensão e necessidade de uso de aminas vasoativas em 
doses crescentes. Iniciou-se adrenalina em bomba infu-
sora (BIC) com teto de dose em 0,15 mcg/kg/min, sen-
do optado por alternância com fenilefrina BIC com dose 
máxima em 0,5 mcg/kg/min e, posteriormente, trocada 
por noradrenalina BIC em 0,3 mcg/kg/min com respos-
ta hipertensora insustentada. Hipóteses diagnósticas de 
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hipotensão relacionada ao posicionamento e à possível 
insuficiência adrenal relativa. Optado por otimização de 
vasopressores e uso de hidrocortisona 300 mg – já tendo 
sido administrados 100 mg após indução – com parada 
de escalonamento de noradrenalina. Estabilização após 
tais medidas. Paciente encaminhada à RPA com Aldrete 
9 sem uso de aminas vasoativas. Sangramento intraope-
ratório estimado em 200 ml, hidratação venosa com 
cristaloides 1450 ml, resíduo urinário 150 ml. Paciente 
seguiu para enfermaria e teve alta hospitalar dois dias 
após, sem intercorrências. Discussão: A produção diária 
normal de cortisol (30 mg) é equivalente a 5 a 7,5 mg de 
prednisona. O HPA é suprimido com mais de 5 mg/dia de 
prednisona ou seu equivalente por mais de 3 semanas. 
Pacientes que tomam esteroides regularmente devem ter 
sua dose habitual no dia da cirurgia, o que não foi feito no 
caso, sendo a interrupção abrupta do uso fator de risco 
para crise adrenal. A insuficiência de corticosteroides re-
lacionada a doença crítica (CIRCI) aplica-se a situações 
em que 100 a 300 mg/dia de hidrocortisona elimina a ne-
cessidade preexistente de vasopressores. A implicação 
é que a paciente pode não atender aos critérios tradicio-
nais para disfunção adrenocortical, mas a resposta adre-
nal ao estresse é inadequada. As manifestações podem 
incluir hipotensão refratária dependente de vasopressor 
de forma desproporcional, como no caso da paciente.
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Importância do reconhecimento e mane-
jo precoce no paciente com hipertermia 
maligna: relato de caso
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Introdução: Hipertermia maligna (HM) é uma condição 
rara com alto potencial de complicações. É caracteriza-
da por crise hipermetabólica após contato com agentes 
anestésicos halogenados ou bloqueadores neuromus-

culares despolarizantes em indivíduos geneticamente 
predispostos. Este caso ressalta a importância do co-
nhecimento da HM, para uma rápida identificação e 
instituição de tratamento, impactando positivamente na 
morbimortalidade do paciente. Relato de caso: Paciente 
masculino, 30 anos, obeso, sem outras comorbidades, 
sem alergias ou vícios. Em programação de colangio-
pancreatografia retrógrada endoscópica após quadro 
de pancreatite aguda grave de etiologia biliar. Negava 
cirurgias anteriores e intercorrências anestésicas entre 
familiares de primeiro grau. Em sala operatória, pacien-
te afebril, desidratado 1+/4+, ictérico 3+/4+, spO2 89% 
em decúbito dorsal horizontal em ar ambiente, frequên-
cia cardíaca de 100 bpm. Submetido a anestesia geral e 
intubação orotraqueal com tubo no 7,5 após 200 mcg de 
fentanil, 80 mg de lidocaína sem vasoconstritor, 200 mg 
de propofol e 100 mg de succinilcolina. No intraopera-
tório, manteve saturação insatisfatória entre 86 e 92%, 
frequência cardíaca crescente, atingindo 130 bpm, cap-
nografia alta e crescente (60–75 mmHg). Houve dificul-
dade técnica pelo cirurgião devido à intensa contratura 
apresentada pelo paciente. Após 35 min, ao término do 
procedimento, observou-se sudorese profusa em toda 
sua extensão cutânea, rigidez muscular importante e 
temperatura de 38°C. HM foi aventada entre os diagnós-
ticos diferenciais, sendo prontamente instituído o mane-
jo, com interrupção de sevoflurano e infusão contínua 
de propofol, administração de dantrolene, troca dos sis-
temas respiratórios, resfriamento ativo do paciente com 
bolsas de gelo, hidratação e coleta de gasometria ar-
terial, que evidenciou pH 7,28, PO2 80,1 mmHg, PCO2 
75,4 mmHg, Base Excess 6,1 e SatO2 de 92%. Após, 
houve progressiva melhora dos padrões hemodinâmicos 
e dos valores de capnografia e foi encaminhado a UTI 
com dantrolene em dose de manutenção e sedação con-
tínua com propofol. Vinte e quatro horas depois, foi extu-
bado, mantendo-se afebril, estável hemodinamicamente, 
SpO2 99% com cateter de O2 a 2 L/min, apresentando 
colúria, porém sem comprometimento da função renal. 
Posteriormente, recebeu alta e encaminhamento para 
realização de teste de contratura muscular in vitro 6 me-
ses após o ocorrido. Discussão: A suspeita de HM frente 
à intercorrência relatada, marcada principalmente pelos 
altos níveis de capnografia, ventilação insatisfatória e 
instabilidade hemodinâmica foram fundamentais para a 
pronta instituição das medidas necessárias. Tal hipótese 
costuma ser negligenciada por se tratar de uma ocor-
rência extremamente rara, o que, contudo, não a torna 
inexistente. Vale ressaltar que o trabalho em equipe e a 
disposição de dantrolene no centro cirúrgico torna pos-
sível a reversão desta condição, que não é rastreável e 
possui um desfecho potencialmente devastador.
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Monitorização intraoperatória de poten-
cial evocado em cirurgia para escoliose: 
relato de caso
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Teruya, Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira, Alice Jime-
nez Koyama, Filippe Gomes Torres 

Instituição: Hospital Moriah
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: O teste Stagnara wake-up (1973) foi a primei-
ra técnica de neuromonitorização intraoperatória descrita 
em cirurgia de coluna. Consiste em despertar o paciente 
durante a cirurgia para avaliar a função da medula espi-
nhal. Vem sendo substituído pelo potencial evocado (PE) 
como monitorização, mas continua sendo padrão ouro 
para avaliar a integridade das estruturas neurológicas em 
cirurgias de escoliose. Com o surgimento e sofisticação 
de outras técnicas de neuromonitorização – PE somatos-
sensorial (PESS) e motor (PEM) –, complicações neuro-
lógicas nessas cirurgias caíram de 17%, em 1984, para 
0,39%, em 2016. Relato de caso: IMD, 22 anos, homem, 
65 kg e 1,74 m, ASA I, escoliose T4-L4. Em sala opera-
tória: cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial 
invasiva, BIS, PESS e PEM em membros inferiores (MMII) 
e superiores (MMSS). Indução: propofol, fentanil, remi-
fentanil e lidocaína. Manutenção: anestesia venosa total. 
Adquiridos valores basais de PESS e PEM pós -indução 
e pré-incisão cirúrgica. Cirurgia transcorrendo sem inter-
corrências até neurofisiologista informar redução gradual 
de amplitude e frequência de PEM em MMII. Gasometria 
arterial sem alterações, ausência de anemia e hipoglice-
mia, PAM sempre acima de 70 mmHg, BIS entre 40 e 
60. Procedimento continua até que, após posicionamen-
to dos parafusos pediculares de T12 a L4 à esquerda, 
neurofisiologista informa momento crítico de perda qua-
se completa de PEM em MMII, mantidos PEs de MMSS. 
Neste momento, o procedimento foi paralisado, plano 
anestésico adequado, novos exames colhidos e altera-
ções metabólicas descartadas. Em decisão conjunta com 
equipe cirúrgica e neurofisiologista, optamos por acordar 
o paciente no intraoperatório. Acorda sob sedação com 
propofol TCI e remifentanil e, de forma cooperativa, obe-

dece aos comandos para mover os membros, porém sem 
mobilidade de MMII a despeito de mobilidade preserva-
da de MMSS. Levado a plano de anestesia geral, desfeita 
fixação dos parafusos e procedimento abortado. Retorna 
à posição DDH após fechamento dos planos cirúrgicos 
e neurofisiologista informa melhora de amplitude e fre-
quência de PEM em MMII. Após extubação, desperta e 
apresenta melhora completa do PEM, com mobilidade 
espontânea preservada. Após uma semana, a cirurgia foi 
realizada sem intercorrências com melhor ajuste do posi-
cionamento do paciente, sugerindo que esta foi uma das 
causas da perda de PE. Discussão: Cirurgia ortopédica 
de coluna é a mais velha e comum indicação de monito-
rização de PE2. Compressão, tração e isquemia são as 
principais etiologias de lesões espinhais nessas cirurgias 
e muitas vezes se resolvem com intervenções antes da 
instalação de lesões tempo-dependentes. Deterioração 
irrecuperável do PE pode ocorrer em casos de danos ir-
reversíveis e intervenções tardias. Intervenção precoce 
e correta interpretação dos PE foram fundamentais na 
decisão de interrupção do procedimento visando a pro-
teção neurológica, reprogramando o tempo cirúrgico e 
trazendo qualidade de desfecho posterior.
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Introdução: O propofol é o hipnótico mais utilizado na 
indução da anestesia geral e seus efeitos sobre a ativi-
dade elétrica cerebral podem sofrer variação de acordo 
com a dose, peso, idade e sensibilidade individual. A 
transição para estado de inconsciência com essa droga 
é evidenciada pelo aparecimento de ondas slow-delta 
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e hipersincronização alfa, podendo haver períodos de 
supressão e de completa inatividade elétrica, quando 
em sobredose. O estudo tem como objetivo verificar se 
doses de propofol entre 2–2,5 mg/kg estão associadas 
à redução excessiva da atividade elétrica neuronal atra-
vés de períodos de paroxismo-supressão (PS), quan-
tificados pelo tempo de supressão (TS). Será avaliado 
também o tempo médio até o aparecimento de ondas 
slow-delta e hipersincronização alfa. Métodos: Trata-
-se de um estudo observacional analítico, transversal, 
unicêntrico, com número amostral mínimo de 100 pa-
cientes. Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, 
entre 18 e 60 anos, ASA I, II agendados para cirurgias 
eletivas não cardíacas. Foram avaliados episódios de 
paroxismo-supressão (PS), medidos pelo tempo de su-
pressão (TS). Será avaliado também o tempo médio até 
o aparecimento de ondas slow-delta e hipersincroniza-
ção alfa. Foram quantificados os sinais vitais, valores de 
BIS, SEF e MF e tempo até o aparecimento de ondas 
slow-delta e alfa no espectrograma. A ocorrência de PS 
e sua duração será comparada com a dose do propofol 
(mg/kg), idade e gênero, utilizando o teste de Fisher, t de 
Student e Mann-Whitney. A correlação dos dados en-
contrados será analisada pela correlação de Pearson e 
Spearman. Resultados: Até o momento, foram coletados 
dados de 50 participantes com idade e peso médios de 
44,2 (anos) e 74,4 (kg), respectivamente, predominan-
temente do sexo feminino (66%), em sua maioria ASA 
II (54%), tendo como principais comorbidades hiperten-
são (12%), diabetes (6%), asma (6%), tabagismo (4%) e 
obesidade (4%). No momento da injeção do propofol, a 
PAM e FC média eram de 98 mmHg e 81 bpm, passando 
a 79 mmHg e 73 bpm após 2 min, 79 mmHg e 77 bpm 
após 4 min e 87 mmHg e 80 bpm após 6 min. A dose 
média de propofol utilizada foi de 1,80 mg/kg. A ocor-
rência de PS foi de 16% e o tempo médio de supressão 
foi de 27,53 s, e o tempo médio até o aparecimento de 
ondas slow-delta e alfa foi de 0,68 e 3,08 min. Conclu-
são: A dose média utilizada no estudo foi mais baixa do 
que a recomendada habitualmente pela literatura (2 mg/
kg), no entanto, ainda foi capaz de causar supressão em 
um sexto da amostra durante um tempo médio de quase 
meio minuto. Não se sabe ainda os efeitos específicos 
e o tempo máximo de paroxismo-supressão capazes de 
causar disfunção cognitiva pós-operatória, entre outros 
desfechos. O estudo ainda se encontra em andamento.
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Via aérea difícil em gestante com fratura 
patológica de coluna cervical: relato de 
caso
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Introdução: Durante a gestação, há uma série de alte-
rações fisiológicas e anatômicas maternas que geram 
algumas dificuldades no manejo anestésico dessas pa-
cientes. O objetivo desse artigo é relatar o caso de uma 
gestante com neoplasia de mama e consequente fratu-
ra patológica de coluna cervical por metástase óssea 
em C2. Relato de caso: Paciente, 35 anos, G5P3C2A1 
de 28 semanas com neoplasia de mama metastático 
para fígado, adrenal, pleura, osso frontal, coluna ver-
tebral e fratura em C2, paraplégica. Com programação 
de cesariana de urgência devido a oligoâmnio e sepse. 
Avaliação pré-anestésica, IMC 23,8, ASA IV, Mallampati 
3, sem demais preditivos de via aérea e ventilação di-
fícil. Exames pré-operatórios indicam anemia (Hb 8,3) 
e hipercalcemia. Eletrocardiograma com taquicardia si-
nusal. Recebida em Centro Obstétrico em regular es-
tado geral, estável hemodinamicamente às custas de 
noradrenalina 0,03 mcg/kg/min, pressão arterial inicial 
133x81, taquicardíaca, taquipneica, saturação de 92% 
em cateter nasal a 2 L/min, descorada 3+/4, lúcida, mas 
letárgica. Com acesso venoso central em veia subclávia 
direita. Mantido colar cervical. Monitorizada com oxime-
tria, cardioscopia e pressão arterial invasiva. Realizada 
anestesia geral utilizando propofol, cetamina, fentanil e 
rocurônio na indução. Intubação orotraqueal com tubo 
no 6,5 com cuff e auxílio de fibroscopia e anestesia tó-
pica com lidocaina. Manutenção com propofol. Houve 
auxílio da equipe de cirurgia torácica durante a intuba-
ção. Procedimento ocorreu sem intercorrências, com 
sangramento de 600 ml, sendo necessário aumento da 
dose da noradrenalina e transfusão de 254 ml de con-
centrado de hemácias. Paciente extubada em sala. O 
recém-nascido recebeu Apgar 0/6/8 com necessida-
de de internação em UTI neonatal por prematuridade 
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e cardiopatia. Discussão: O manejo da via aérea está 
intimamente ligado ao movimento da coluna cervical, 
sendo que a laringoscopia direta produz a extensão má-
xima de tais articulações. Somado a isso, fatores como: 
maior vascularização e edema de vias áreas; aumento 
do Mallampati; diminuição da capacidade residual fun-
cional; redução do tônus do esfíncter esofagiano infe-
rior; entre outras alterações que levam a maior dificulda-
de de manejo da via aérea de gestantes em anestesias 
gerais. No presente caso, havia a impossibilidade de se 
retirar o colar cervical devido à grande instabilidade da 
lesão em C2, sendo contra-indicada qualquer extensão 
dessa articulação, com alto risco de trauma medular e 
consequente tetraplegia. Optou-se por indução anes-
tésica cuidadosa e intubação orotraqueal via fibrolarin-
goscopia com o membro mais experiente da equipe. O 

anterior planejamento e preparo, tanto da equipe multi-
disciplinar como da sala cirúrgica, foram fundamentais 
para o sucesso do presente caso. Conclusão: É possível 
realizar uma prática anestésica segura em anestesias 
gerais de gestantes com instabilidade cervical desde 
que se tenha um bom planejamento anterior.
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Abordagem da dor em pacientes com en-
dometriose: revisão de literatura

Vanessa Ferreira Dias Duarte da Costa*, Oscar César Pi-
res, Maria Eduarda Pazini Modesto Gonçalves 

Instituição: Universidade de Taubaté (UNITAU)
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A endometriose é uma condição gineco-
lógica crônica caracterizada pela presença de teci-
do endometrial fora da cavidade uterina, sendo seus 
principais sintomas dismenorreia, dispareunia de po-
sição e dor pélvica crônica. Com esse quadro, a mu-
lher passa a encarar problemas na vida sexual, no tra-
balho, de socialização e psicológicos, gerando uma 
baixa qualidade de vida. Diante desse cenário, tra-
tamentos medicamentosos, cirúrgicos ou alternativos 
podem ser propostos, cada um apresentando suas 
particularidades. Dito isso, este estudo busca reunir 
informações favoráveis referentes ao melhor manejo 
da dor em portadoras de endometriose, compreen-
dendo os mecanismos fisiopatológicos da doença, 
os meios de tratamento em uso, as associações e as 
inovações. Métodos: Revisão sistemática da literatura 
abordando os temas endometriose, dor e tratamento. 
Uma busca ocorreu nas bases de dados eletrônicas 
da Biblioteca Virtual em Saúde por artigos publicados 
entre 2010 e 2021. Foram lidos 134 artigos e 59 foram 
selecionados. Resultados: A dor experenciada pela 
mulher com endometriose não pode ser confundida 
com a do período menstrual. Ela é crônica, de maior 
intensidade e influencia diversos aspectos da vida 
da mulher. Entre os fatores que resultam nessa dor 
estão um intenso processo inflamatório gerado pela 
menstruação retrógrada, com liberação de mediado-
res químicos, o aspecto físico de infiltração dos fo-
cos endometrióticos e uma alteração anatômica, em 
que essas mulheres possuem uma maior inervação 
uterina. Com isso, é compreensível que a abordagem 
dessa dor envolva todos esses aspectos. Atualmente, 
são utilizadas terapias medicamentosas, cirúrgicas e 
alternativas. Existem inúmeras formulações hormo-
nais, mas todas associadas à supressão dos sinais 
pela amenorreia, gerando efeitos adversos como per-
da da libido e sangramento vaginal, além de não ser 
apropriada para mulheres que estão tentando engra-
vidar. Há também a realização de laparoscopia, sendo 
tradicionalmente considerada padrão ouro para diag-

nóstico e tratamento. No entanto, além dos riscos en-
volvidos na cirurgia, uma parcela das pacientes reci-
diva a doença e possui uma redução de sua reserva 
ovariana, o que dificultaria uma gestação futura. Por 
fim, há os métodos alternativos, como fisioterapia, 
acupuntura, alimentação anti-inflamatória e uso de 
plantas medicinais, que apresentam nenhum ou pou-
cos efeitos adversos, mas também poucos estudos 
comprovando sua eficácia exclusiva. Dessa manei-
ra, diferentes combinações de distintas abordagens 
da dor levam a determinação do melhor tratamento 
para cada paciente. Conclusão: Conclui-se que a 
endometriose, por ser uma doença multifatorial, há 
a necessidade de uma abordagem completa da pa-
ciente, envolvendo aspectos físicos e psicológicos. 
Cada paciente possui expectativas diferentes, sendo 
essencial o suporte da equipe médica para que, dian-
te das inúmeras possibilidades, sejam realizadas as 
melhores escolhas.
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Alcoolização de nervos geniculares como 
método alternativo à radiofrequência para 
pacientes portadores de gonalgia crô-
nica: revisão literária
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Introdução: A articulação do joelho é o sítio mais co-
mum de osteoartrite (OA), e é comumente afetada por 
dor e prejuízo de função, principalmente em idosos. 
Procedimentos intervencionistas, como a ablação dos 
nervos geniculares por radiofrequência, são frequente-
mente indicados para aqueles pacientes com dor crôni-
ca secundária a OA de joelho e refratários ao tratamen-
to conservador. Porém, o material necessário envolvido 
em procedimentos com radiofrequência é de alto custo 
e pode ser um empecilho em situações de baixos recur-
sos. A neurólise química com álcool ou fenol é classi-
camente usada em pacientes de contexto oncológico, 
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espasticidade, paralisia cerebral, lesões cerebrais se-
cundárias a traumatismo cranioencefálico e pacientes 
com dor neuropática benigna, como neuroma de Mor-
ton, neuralgias e outras neuropatias periféricas. À parte 
dos contextos anteriormente citados, a ablação química 
dos nervos geniculares guiada por ultrassom tem sido 
recentemente reportada como uma técnica alternativa à 
radioablação. Métodos: Realizada busca de artigos nas 
bases de dados: PubMed, BVS e na plataforma UpTo-
Date. Foram incluídos ensaios clínicos, artigos de revi-
são, artigos originais e relato de casos, sem restrição 
de ano ou idioma. As palavras usadas na busca foram: 
Alcohol ablation, chemical neurolysis, phenol, genicular 
nerves, chronic knee pain. Resultados: Foram encontra-
das 4 publicações referentes ao tema, sendo 1 carta ao 
editor, 2 séries de casos e 1 estudo prospectivo. Todas 
as publicações foram incluídas neste trabalho. Conclu-
são: O bloqueio dos nn geniculares com álcool ou fe-
nol parece fornecer adequada analgesia e melhora da 
função, além de ser uma técnica com poucos efeitos 
colaterais reportados em todos os trabalhos analisados. 
Como vantagem adicional, o bloqueio guiado por ultras-
som pode ser realizado ambulatorialmente, reduzindo 
tempo de realização do procedimento e dos custos 
envolvidos. Mais estudos controlados são necessários 
para validação da técnica e para comparar a segurança, 
custo-efetividade e duração da analgesia em relação à 
ablação por radiofrequência.
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Alternativas para analgesia sem a medi-
cação adjuvante mais usada no país: um 
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nal de dipirona, uma revisão narrativa
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Introdução: O manejo da dor pós-operatória é um dos 
grandes desafios da anestesia, a qual utiliza diversos 
procedimentos e drogas para alcançar tal objetivo. 
Uma das medicações adjuvantes mais populares usa-
das no intraoperatório e pós-operatório dos pacientes 
é a dipirona (ou metamizol), um medicamento analgé-
sico e antipirético. Seu uso, no entanto, é controverso 
na literatura a ponto de ser proibida em diversos paí-
ses devido aos seus potenciais, porém raros, efeitos 
adversos graves. Recentemente, um grande desabas-
tecimento de diversas medicações vem acometendo 
o país, demandando sua substituição com o objetivo 
de analgesia dos pacientes no pós-operatório (sem 
considerar o uso de opioides). Logo, diariamente pas-
samos a optar por alternativas diferentes, sendo ne-
cessária uma revisão mais profunda e comparativa da 
melhor opção para os pacientes. Resultados: Nos últi-
mos anos, a anestesia livre de opioides vem ganhando  
cada vez mais espaço, enfatizando a importância do 
uso de adjuvantes. Dentre as alternativas para a anal-
gesia sem a dipirona, podemos citar o uso do parace-
tamol (1000 mg IV) ou acetaminofeno, metadona (0,05 
a 0,1 mg/kg IV), anti-inflamatórios não esteroidais (AI-
NEs) como tenoxicam (20–40 mg IV) ou cetorolaco (30 
mg IV), cetamina (0,3–0,5 mg/kg IV), lidocaína (1–1,5 
mg/kg IV), dexametasona (>0,1 mg/kg [10 mg] IV), dex-
medetomidina (1 mcg/kg IV) etc. Os opioides ainda são 
as medicações mais usadas, mas seus efeitos adver-
sos (principalmente náuseas, vômitos, hiperalgesia e 
supressão da regulação ventilatória no bulbo) fazem 
com que o uso de adjuvantes poupadores de opioides 
sejam cada vez mais importantes e necessários. Um 
estudo comparativo entre tais opções poderia mudar a 
rotina anestésica, estabelecendo novos parâmetros e 
até o surgimento de diretrizes voltadas para este fim. 
Conclusão: O controle da dor pós-operatória é um dos 
passos iniciais para reduzir a morbimortalidade dos 
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, 
pois permite a deambulação precoce e a realização de 
exercícios de fisioterapia, além de diminuir o estresse 
físico e psicológico destes pacientes. A extensa lite-
ratura com diferentes medicações e técnicas analgé-
sicas reforça a ideia de que não existe apenas uma 
forma de manejar a dor pós-operatória. Contudo, enfa-
tiza-se a importância do surgimento de novos estudos 
e revisões comparativas em busca da melhor aborda-
gem dentre as opções atuais.
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Aspectos epidemiológicos e clínicos no uso  
da buprenorfina transdérmica no controle 
da dor oncológica: relato de experiência
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mentel, Donn Thell Frewyd Sawntzy Junior

Instituição: Fundação Centro de Controle de Oncologia 
do Estado do Amazonas (FCECON)
Fonte de financiamento: Público

Introdução: O câncer está entre as principais causas de 
morbidade e mortalidade em todo o mundo, responsável 
por 18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de mor-
tes em 2018. Segundo a Organização Mundial de Saú-
de (OMS, 2018), a dor é referida por 55% dos pacien-
tes submetidos a tratamento oncológico e por 66% dos 
pacientes com metástase avançada ou doença terminal. 
A abordagem da “escada analgésica” da OMS para o 
controle da dor oncológica, a qual incorpora três níveis, 
que vão desde analgésicos não opioides, passando por 
analgésicos opioides fracos até analgésicos opioides 
potentes, constituiu a base da terapia analgésica com 
controle da dor em até 90% dos pacientes oncológicos. 
As formulações transdérmicas de buprenorfina (BT) são 
indicadas para o tratamento de dor oncológica de difí-
cil controle tanto por fatores relacionados a aumento da 
nocicepção ou para adaptação de via de administração. 
O objetivo deste estudo foi identificar e avaliar os as-
pectos demográficos e clínicos, tipo de câncer e trata-
mentos antitumorais realizados nos pacientes em terapia 
com BT. Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal, 
retrospectivo, observacional e descritivo aprovado pelo 
CEP da Instituição, com coleta em prontuário dos pa-
cientes com uso/prescrição de BT assistidos pelo Servi-
ço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos da FCECON 
no período de 1o de maio de 2021 a 1o de abril de 2022. 
Para a análise das variáveis categóricas, utilizaram-se os 
testes qui-quadrado, ANOVA ou teste t. Resultados: Fo-
ram identificados 79 pacientes em terapia com BT, sen-
do 39 pacientes em uso de BT 20 mg e 56 pacientes 
com BT 10 mg no período do estudo. Quanto aos dados 
demográficos, 41% são do gênero masculino e 59% do 
feminino. A faixa etária da população ficou entre 21 e 94 
anos, sendo que 39,24% encontravam-se na faixa etária 

entre 50 e 70 anos. A maioria dos pacientes (76%) é na-
tural do Amazonas, sendo o câncer mais prevalente o de 
estômago (15,18%), seguido por colo do útero (11,39%), 
renal (7,59%) e de mama (6,39%). Deles, 56% apresen-
taram metástase no período e 61% foram submetidos a 
quimioterapia e 65% a radioterapia. A terapia adjuvante 
foi instituída em todos os pacientes em protocolo de te-
rapia multimodal; 92% já faziam uso de pelo menos um 
opioide no momento do rodízio para BT e apresentavam 
dor forte (EVA 8–10). Após a primeira utilização da BT, 
os registros de EVA mais prevalentes estão entre 1 e 4. 
Conclusão: Neste estudo, a BT demonstrou ser um can-
didato ideal para a liberação transdérmica devido ao seu 
perfil farmacológico único que propicia níveis plasmáti-
cos mantidos com troca do adesivo a cada 7 dias, apare-
cendo como uma importante opção para pacientes com 
contraindicação da VO, como demonstrado no presente 
estudo, em que os portadores de câncer gástrico tiveram 
maior indicação. Além disso, a BT diferencia-se de ou-
tros opioides potentes e proporciona diversas vantagens 
clínicas no controle da dor crônica.
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Avaliação da dor pós-operatória em pacien-
tes submetidos a transplante renal em um 
hospital da região metropolitana de Curiti-
ba: estudo observacional

Wyndira Marhalle Simião Nunes Venâncio Andrade*, De-
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Introdução: A insuficiência renal crônica é considerada 
um problema de saúde pública, levando a perda progres-
siva e irreversível da função renal. O transplante renal é o 
que possibilita uma melhor qualidade de vida. A escolha 
dos agentes anestésicos visa minimizar os efeitos adver-
sos. A analgesia sistêmica no pós-operatório é difícil de-
vido a insuficiência respiratória causada pelos opioides. 
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Bloqueios regionais ajudam a diminuir tais complicações. 
O objetivo deste estudo é avaliar a intensidade da dor 
nas primeiras 24 h pós-operatórias e relacioná-la com 
as técnicas anestésicas utilizadas nos pacientes sub-
metidos a transplante renal no Hospital Angelina Caron, 
bem como correlacionar a permanência da hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) com a permanência da dor. Mé-
todos: Estudo prospectivo, descritivo, observacional de 
corte transversal realizado no período de março de 2021 
até fevereiro de 2022. Foram coletados dados de 75 pa-
cientes através de entrevista e pesquisa em prontuários 
e avaliados quanto a presença de dor: no pós-operatório 
imediato, 2 h, 6 h, 12 h, 18 h e 24 h após procedimento 
cirúrgico. Resultados: Setenta e cinco pacientes (56% do 
sexo masculino) foram submetidos ao transplante renal. 
Tinham em média 46 anos, desvio padrão (DP) de 13,7; 
pesavam 51,3 kg (DP 15,9) e 88% tinham HAS como co-
morbidade; 90,5% recebia a hemodiálise como terapia 
substitutiva renal. A média de tempo de internamento 
hospitalar foi de 10,3 dias (DP 6,1). Dos pacientes, 94% 
apresentavam-se hipertensos no primeiro dia pós-cirur-
gia. Todos foram submetidos a cirurgia sob anestesia 
geral inalatória. Em seis pacientes (8%), foi associado o 
bloqueio do plano transverso do abdome e em 17,3% a 
anestesia locorregional. Os participantes foram acompa-
nhados no pós-operatório imediato e avaliados quanto 
ao nível de dor através das escalas visual analógica e de 
Ramsay e Richmond. Durante esse período, metade dos 
participantes queixaram-se de dor em algum momento. 
O momento em que os pacientes mais apresentaram dor 
foi no POI e nas primeiras 2 h (24,8% e 19,1%, respecti-
vamente). Dipirona foi administrada principalmente após 
12 h (79,7%) e 24 h (82,6%) de cirurgia. Medicação de 
resgate foi necessária principalmente após 2 h de cirurgia 
(5,8%). A droga mais utilizada foi o tramadol. Após avalia-
ção estatística, ficou evidenciado que no POI existe uma 
correlação estatística entre a dor e a presença de hiper-
tensão arterial (p = 0,006), o que não foi constatado nos 
demais horários. Não houve relevância estatística entre 
a presença da dor em detrimento da escolha do tipo da 
anestesia. Conclusão: A dor no pós-operatório do trans-
plante renal não é tão evidente, independe da escolha da 
técnica anestésica utilizada. A presença de hipertensão 
arterial sistêmica no primeiro dia pós-procedimento não 
se correlaciona com a presença da dor, devendo, dessa 
forma, ser controlada com anti-hipertensivo, e não com 
otimização da analgesia.
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Bloqueio de gânglio estrelado guiado por 
ultrassonografia para tratamento de sín-
drome dolorosa regional complexa: rela-
to de caso
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Introdução: A síndrome dolorosa regional complexa 
(SDRC) é caracterizada por dor intensa, contínua, alo-
dinia e/ou hiperalgesia em um ou mais membros, fre-
quentemente pós-traumática, associada a sinais disau-
tonômicos locais. Historicamente, inclui dois subtipos, 
sendo que ambos apresentam as mesmas caracterís-
ticas clínicas. A SDRC tipo I é caracterizada por dor 
desproporcional ao evento desencadeante, associada a 
edema, alterações do fluxo sanguíneo e anormalidades 
da função motora na área acometida. A SDRC tipo II é 
decorrente de injúria neurológica periférica secundária a 
evento traumático conhecido. Apresenta quadro álgico 
semelhante à de tipo I e dor, alodinia e hiperalgesia não 
são limitadas à distribuição do nervo lesionado. Relato 
de caso: Paciente do sexo masculino, 27 anos, previa-
mente hígido. Vítima de lesão por múltiplos projéteis 
de arma de fogo (PAFs) cursando, em decorrência de 
PAF intrarraquidiano, com plegia de membros inferio-
res e paresia dos superiores (nível motor C7-T1). Apre-
sentou, ainda, fratura cominutiva metafisária de rádio 
direito, com necessidade de ressecção da cabeça do 
rádio. Evoluiu com dor incapacitante em cotovelo di-
reito (escala visual analógica – EVA 10/10). Ao exame, 
presença de edema assimétrico e alteração de fâneros 
no membro superior direito (MSD), além de atrofia com 
limitação de flexão e extensão dos dedos. Dor refratária 
ao uso de gabapentina 1800 mg/dia e metadona 10 mg/
dia. Após bloqueio simpático venoso, houve melhora ál-
gica significativa, porém fugaz (72 h). Diante do quadro, 
optou-se por bloqueio de gânglio estrelado (BGE) à di-
reita. Realizado em bloco cirúrgico, sob monitorização 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

234

(cardioscopia, oximetria, PNI) e rigorosa antissepsia. 
Utilizada agulha de eletroneuroestimulação A50, sen-
do o procedimento ecoguiado. Paciente em decúbito 
dorsal horizontal, identificados processo transverso de 
C7, carótida e músculo longo do pescoço. Injeção logo 
acima deste músculo, abaixo da carótida, de 8 ml de 
solução anestésica contendo 30 mcg de clonidina + 8 
mg de acetato de dexametasona + 37,5 mg de ropiva-
caína 0,75%. Ato sem intercorrências. Encaminhado ao 
leito acordado, com bom padrão respiratório, referindo 
melhora completa da dor (EVA 0/10). Analgesia sistêmi-
ca mantida, recebendo alta do acompanhamento hos-
pitalar da clínica da dor. Discussão: O quadro de SDRC 
pode ser debilitante, reduzindo a qualidade de vida do 
paciente. Reconhecimento precoce e tratamento agres-
sivo limitam a progressão da doença e melhoram o 
prognóstico, tornando o indivíduo novamente funcional. 
Em face da refratariedade às medidas prévias incluin-
do de primeira linha, optou-se pelo bloqueio simpático 
através do BGE como terapia complementar, obtendo 
os resultados esperados. Deve-se ressaltar a importân-
cia do acompanhamento ambulatorial do doente, não 
sendo rara a necessidade de se repetir o procedimento. 
A síndrome deve receber abordagem precoce e segui-
mento longevo, com manutenção do tratamento clínico 
e abordagem multidisciplinar.
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Introdução: Herpes-zóster, uma doença infecciosa de 
múltiplas manifestações caracterizada por alternar pe-
ríodos de latência e reativação, entra como uma possível 

causa de dor crônica. Uma complicação comum, a neu-
ralgia pós-herpética, leva ao acometimento de dermá-
tomos em topografia de lesões vesiculares no período 
de atividade da doença, sendo o controle da dor aguda 
fator fundamental para a recuperação desses pacien-
tes. A típica dor neuropática associada a esse quadro 
possui tratamento multimodal, com uso de medicações 
de efeito sistêmico. Como adjuvância para esse tipo de 
tratamento, pensando em tempo de analgesia e mínima 
invasividade, surgem os bloqueios de planos fasciais 
torácicos. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
67 anos, hipertensa, chega em consulta no ambulató-
rio do Centro de Tratamento de Dor com queixa prin-
cipal de dor em arcos costais à direita, entre a região 
do mamilo e rebordo costal, em topografia no local de 
herpes-zóster que a mesma tinha apresentado 5 anos 
antes. Informava o uso de gabapentina 300 mg por dia e 
duloxetina 60 mg por dia com alívio da dor, porém ainda 
significante, classificada como escala visual nociceptiva 
(EVN) 7. Realizado ajuste medicamentoso, com indica-
ção de bloqueio periférico analgésico. A mesma já havia 
realizado bloqueio do plano transverso do abdome (TAP) 
anteriormente, com alívio parcial da dor. Decide-se por 
realização do bloqueio do plano do eretor da espinha 
(ESP) à direita, em nível de T7, após hidrolocalização, 
com administração de 20 ml de levobupivacaína a 0,2% 
com metilprednisolona 20 mg. Em retorno ambulatorial, 
a paciente relata melhora da dor após bloqueio, pas-
sando a ser EVN 4, com alívio persistindo por aproxi-
madamente 3 meses após o procedimento. Ela segue 
em acompanhamento ambulatorial com programação 
de novas realizações de bloqueio a cada 4 meses. Dis-
cussão: Pacientes com dor neuropática são uma gran-
de demanda dos ambulatórios especializados em dor. 
O curso normal é de múltiplas consultas e abordagens 
antes de se chegar a esse serviço especializado, com 
cronificação das queixas. O tratamento à base de ga-
bapentinoides e antidepressivos costuma ser a primeira 
abordagem, porém, nos casos de dor refratária, é ne-
cessário renunciar a alternativas terapêuticas. O uso da 
anestesia regional, amplamente utilizada em diversos 
contextos, entra como opção para a analgesia, especi-
ficamente os bloqueios fasciais. Além de tecnicamente 
pouco complexos, eles ainda possuem o trunfo de se-
rem realizados com o mínimo de invasividade, em pa-
cientes que utilizam medicações antitrombóticas, além 
da possível associação de medicações, com o uso de 
glicocorticoides de depósito, anestésicos locais, alfa- 
agonistas, entre outros. Importante lembrar também do 
foco do tratamento dos pacientes de dor crônica, a ma-
nutenção da sua funcionalidade e atividades, permitin-
do cuidado e conforto para esses pacientes.
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Introdução: Fraturas de arcos costais são uma conse-
quência recorrente de traumas torácicos, com grande 
morbimortalidade para o paciente, que evoluem com 
alteração da mecânica pulmonar e ventilatória. Nesse 
contexto, a analgesia entra como pilar fundamental para 
a recuperação desses pacientes. Há diversos métodos 
disponíveis atualmente, desde medicações analgésicas 
a procedimentos minimamente invasivos, como os blo-
queios periféricos e de neuroeixo. O bloqueio do plano 
eretor da espinha (ESP) é uma boa alternativa, por sua 
simplicidade técnica e realização em pacientes utilizando 
anticoagulação sistêmica e lesões associadas, fornecen-
do analgesia tanto da parede anterior como posterior do 
tórax. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 56 anos, 
130 kg e IMC 50,15, com fratura de arcos costais bilate-
ralmente (3o a 10o arcos costais à esquerda e 4o a 8o arcos 
costais à direita), com solicitação de avaliação pelo Centro 
de Tratamento de Dor. A mesma se queixava de dor in-
tensa em hemitórax esquerdo, em repouso, escala visual 
numérica (EVN) 10, associada a inspiração e mobilização, 
o que, associado à sua obesidade, não permitiam ventila-
ção adequada ou posicionamento além do decúbito dor-
sal. A paciente estava em uso de analgésicos venosos e 
fondaparinux para profilaxia de tromboembolismo veno-
so, por sua restrição ao leito e ausência de deambulação. 
Foram coletados dados volumétricos em decúbito dorsal, 
antes do procedimento: volume corrente (VC) de 550 ml, 
frequência respiratória (FR) 14 irpm e volume minuto (VM) 

de 7750 ml. Optou-se pela realização do bloqueio ESP 
com passagem de cateter periférico à esquerda guiado 
por ultrassonografia, com paciente posicionada em decú-
bito lateral direito após sedação com infusão de 10 ml de 
soro fisiológico 0,9% para confirmação de localização e 
administração de 30 ml de levobupivacaína 0,25%, segui-
da por infusão contínua a 0,125%, 7 ml/h. Colhemos os 
mesmos dados volumétricos 45 min após o bloqueio: VC 
660 ml, FR 14 irpm e VM 9250 ml. Além da nítida melhora 
dos padrões ventilatórios, a paciente tolerou ficar sentada 
a 60o em leito, realizar fisioterapia motora e respiratória, 
com alta do serviço da dor após 7 dias e hospitalar em 8 
dias. Discussão: O controle da dor é fundamental quando 
se aborda o paciente com fratura de costela, sendo um 
dos principais fatores que definem a reabilitação pulmo-
nar e da mecânica ventilatória. Múltiplas abordagens se 
mostram efetivas, porém o bloqueio de plano interfascial 
se mostra como uma medida eficaz, rápida e com me-
nos complicações do que os bloqueios de neuroeixo, em 
que a anticoagulação, status hemodinâmico e lesões da 
medula ou coluna são fatores a ser considerados, e dos 
analgésicos opioides, que podem levar a efeitos sistêmi-
cos indesejados, como constipação, náuseas e depressão 
respiratória. A possibilidade do manejo via cateter periféri-
co ainda permite a continuidade da analgesia e ajustes de 
infusão em momentos de maior estímulo, respeitando-se 
as doses tóxicas.
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Introdução: O bloqueio simpático venoso (BSV) consiste 
na administração de lidocaína intravenosa, acrescida ou 
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não de medicações adjuvantes. Além das ações anesté-
sicas e antiarrítmicas, a lidocaína por via venosa também 
possui propriedades adicionais de analgesia (direta ou 
indiretamente): agonismo muscarínico, inibição da glici-
na,  liberação de opioides endógenos, ação anti-inflama-
tória por redução da produção de citocinas, entre outros. 
No contexto da dor crônica, essa droga também promove 
a redução da anodinia e da hiperalgesia, ocorrendo dimi-
nuição da dor espontânea, da disestesia, da hiperalgesia e 
da anodinia mecânica, entidades importantes no paciente 
álgico crônico. Relato de caso: Paciente EMM, sexo fe-
minino, 39 anos, portadora de espondilite anquilosante e 
fibromialgia, com dor crônica intratável há mais de 3 anos, 
tendo apresentado piora da poliartralgia secundária a in-
fecção por COVID-19. Exames de imagem mostravam 
sinais de artropatia inflamatória crônica, sobretudo na 
região do quadril, onde apresentava queixa álgica impor-
tante. Acompanhada no ambulatório de dor, em uso de: 
pregabalina 150 mg/dia, amitriptilina 50 mg/dia, baclofeno 
10 mg/dia, tramadol e dipirona de resgate para escapes 
álgicos. Mesmo com medicação otimizada para dor, a pa-
ciente vinha apresentando inúmeros escapes, e por este 
motivo foram propostas sessões ambulatoriais de BSV. 
Foram realizadas 6 sessões, intervaladas semanalmente, 
nas quais foram prescritos lidocaína 2 mg/kg, clonidina 
1 mcg/kg e sulfato de magnésio 1 g infundidos em soro 
fisiológico, totalizando 100 ml de solução a ser adminis-
trada em bomba de infusão durante 60 min. Foram moni-
torizados os sinais vitais durante procedimento e a pacien-
te ficou em observação por mais 30 min após o término 
para detecção precoce de possíveis efeitos colaterais. Ao 
término das 6 semanas, a paciente apresentou melhora 
importante da dor e da qualidade do sono, sendo pos-
sível inclusive o desmame de algumas medicações. Dis-
cussão: Apesar da meia-vida da lidocaína ser de 120 min, 
a analgesia sistêmica da droga se estende a dias ou até 
semanas, tornando-se uma excelente alternativa terapêu-
tica para doenças crônicas como fibromialgia, síndromes 
miofasciais, dor de origem central, neuropatias periféricas, 
entre outras. Alguns estudos publicados sobre infusão de 
lidocaína venosa sugerem que a dose geralmente utilizada 
seja de 2 a 5 mg/kg (objetivando uma concentração plas-
mática de 2 mcg/ml). Deve-se evitar nos pacientes com 
disritmias, coronariopatias e insuficiência cardíaca. Além 
da lidocaína, podem ser acrescentadas ao BSV outras 
medicações, como cetamina, sulfato de magnésio, cloni-
dina, vitamina C, entre outras, com o objetivo de potencia-
lizar seus efeitos analgésicos.
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Introdução: A cefaleia em salva é parte do grupo das ce-
faleias trigêmino-autonômicas, de origem primária, ca-
racteristicamente hemicraniana, em ataques intensos e 
com sintomas autonômicos associados, além de início 
e fim súbitos. É mais comum entre os homens, normal-
mente associada ao ciclo circadiano e apenas uma mino-
ria dos casos é dor crônica (aproximadamente 10% dos 
casos), onde não há remissão. Gera grande morbidade 
aos pacientes, com piora da qualidade de vida, sendo, 
portanto, de grande importância o seu reconhecimento 
e abordagem. Relato de caso: Paciente masculino, 21 
anos, admitido pela Comissão de Tratamento da Dor por 
crise de cefaleia hemicraniana, em pontada, de localiza-
ção principalmente retro-orbitária, EVN 10. O mesmo se-
guiu sob internamento hospitalar, com alívio moderado 
dos episódios de salva ao uso de oxigenioterapia sob 
máscara não reinalante e bloqueio do gânglio esfenopa-
latino. Em seu planejamento terapêutico, além das inter-
venções para a dor aguda, houve ajuste farmacológico, 
com uso de verapamil 480 mg/dia, topiramato 100 mg/
dia e prednisona 60 mg/dia. Optou-se também por blo-
queios analgésicos, associando-se anestésicos locais a 
corticoides de depósito, entre eles os bloqueios dos ner-
vos occipitais menor e maior, supraorbital, supratroclear, 
zigomático e auricular à direita, com controle apenas 
parcial de sua crise. Por fim, realizou-se radiofrequência 
pulsada do gânglio esfenopalatino à direita, como méto-
do adjuvante, com cessação da sua crise, com manuten-
ção de medicações em uso e orientações sobre métodos 
abortivos de crise. Discussão: Dentre as diversas origens 
de dor crônica, temos a cefaleia como causa comum. 
Entre elas, as cefaleias em salva têm destaque por seu 
perfil de dor intensa e de difícil manejo terapêutico. Entre 
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as diversas possíveis vias fisiopatológicas, sabe-se da 
participação do sistema trigeminovascular, sistema pa-
rassimpático e do hipotálamo. Seu tratamento se divide 
em abortivo, com o uso de triptanos, oxigênio e lidocaína 
em altas concentrações, terapias de ponte, com o uso 
de corticoterapia e prevenção, principalmente farmaco-
lógica, sendo os principais representantes o verapamil e 
o lítio. O uso de bloqueios periféricos atua como via ad-
juvante de tratamento, seja como o uso em crises do blo-
queio esfenopalatino, seja como terapia de ponte, com o 
uso de bloqueios para depósito de corticoide. Tendo em 
vista o problema complexo e ainda com muitas frentes 
de estudo, a otimização da terapia com o objetivo de me-
lhora da qualidade de vida do paciente se mostra como 
preceito fundamental na abordagem de tais pacientes.
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Introdução: Síndrome dolorosa pós-laminectomia (failed 
back surgery syndrome) é uma causa importante de de-
créscimo na qualidade de vida e de funcionalidade dos 
pacientes com tal diagnóstico, além de ter forte relação 
com desordens psicológicas. Neste trabalho, descre-
vemos um caso de um paciente de 80 anos que cursou 
com severa dor lombar e ciática após cirurgias torácicas 
e lombares. Relato de caso: Dentre seus antecedentes, o 
paciente foi submetido a 7 procedimentos cirúrgicos na 
coluna vertebral por persistentes infecções do sítio cirúr-
gico. Além de fazer uso diário de 900 mg de gabapenti-
na e 15 mg de metadona, ele fora submetido a algumas 
simpatectomias por aquecimento associado a bloqueios 
com doses epidurais de clonidina-dexametasona em ní-

veis sacrais, sem resposta adequada no controle da dor 
(EVA 9–10 cm). Além disso, por conta da contraindicação 
a qualquer novo procedimento cirúrgico e de um quadro 
debilitante de depressão e disfuncionalidade, o paciente 
perdeu sua profissão e carreira (dentista) por todo o qua-
dro geral. Em decorrência de grande tecido cicatricial to-
rácico e lombar, não foi possível estabelecer um espaço 
peridural, seja para placas estimuladoras ou eletrodos, em 
níveis espinhais torácicos. Discussão: Uma vez que a li-
teratura descreve que o gânglio da raiz dorsal sacral é, 
a níveis de S3 e S2, localizado no espaço “intracanal”, e 
que, a possibilidade dos gânglios de S1 e S2 estarem nes-
se mesmo espaço é de 57,5% e 32,5%, respectivamente, 
dois eletrodos foram implantados nos espaços epidurais 
sacrais, com direcionamento da aferência para o nível do 
forâmen de L5-S1, bilateralmente. Após 5 anos de segui-
mento, o paciente segue confortável, mantendo uso de 
metadona oral e gabapentina, mas com EVA 2–3 cm. Com 
isso, foi possível aventar uma possibilidade terapêutica 
segura, efetiva e reprodutível para casos similares.
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Introdução: O manejo da dor oncológica refratária às tera-
pias convencionais sempre foi um desafio para especialis-
tas em dor. Diante desse cenário, é crescente a busca por 
terapias alternativas para proporcionar conforto a pacien-
tes com doença avançada em que o alívio dos sintomas 
é a única opção a se oferecer. A cordotomia anterolateral 
é uma opção a estes pacientes e pode ser discutida por 
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equipe multidisciplinar para tratamento da dor. Relato de 
caso: Paciente masculino, 42 anos, previamente hígido, 
diagnosticado com adenocarcinoma moderadamente di-
ferenciado de cólon, estadiamento T2N0M0, submetido a 
hemicolectomia e linfadenectomia há 7 anos. Há 1 ano, 
mantinha performance status zero, porém iniciou com he-
miplegia à direita. Na investigação, metástase única vo-
lumosa em hemisfério cerebral esquerdo na área motora. 
A ressecção foi realizada com melhora parcial do quadro. 
Neste ano, paciente retorna com sintomas consumptivos. 
Os exames de imagem revelaram progressão de doença 
com alto volume de lesões metastáticas em coluna torá-
cica, lombar e ossos ilíacos e houve piora progressiva da 
dor, refratária à terapia farmacológica. A conduta terapêu-
tica pela algia incontrolada foi a cordotomia anterolateral 
à direita. O procedimento foi realizado pela técnica aber-
ta sob anestesia geral venosa total com propofol e remi-
fentanil alvo-controlados que resultou em diminuição do 
aporte de analgesia endovenosa nos dias subsequentes. 
Óbito após 1 mês por progressão de doença. Discussão: 
Opções para controle da dor não tratável com analgesia 
convencional surgiram nas últimas décadas, como bom-
bas de infusão implantáveis e estimuladores da medula 
espinhal, no entanto, há pacientes não respondedores que 
se beneficiam da cordotomia. Esta é um procedimento in-
vasivo que consiste na descontinuação mecânica ou tér-
mica do trato espinotalâmico lateral e espinorreticular no 
quadrante anterolateral da medula espinhal; remove a dor 
enquanto preserva o tato fino e a propriocepção. Não há 
consenso sobre as indicações, mas é reservada para tra-
tar dor de origem maligna, unilateral e cuja expectativa de 
vida seja mais curta, isto é, oferta o controle álgico em pa-
cientes terminais sem possibilidade de cura. Em suma, o 
caso em questão mostra a cordotomia anterolateral como 
manejo para dor oncológica intratável. Ainda que houves-
se doença óssea bilateral, não sendo uma indicação usual 
para a realização do procedimento, foi sugerido como ten-
tativa de prover conforto ao paciente paliativo. A cirurgia 
foi discutida entre as equipes de oncologia, neurocirurgia, 
anestesiologia e com a família do paciente. Cabe ressaltar 
a importância da tentativa incansável de prover conforto 
ao paciente em final de vida, ainda que as medidas im-
plantadas sejam, muitas vezes, heroicas. As discussões 
de equipes multidisciplinares de cuidados a pacientes 
com dor oncológica é uma medida que fortalece o con-
trole da dor, o alívio global dos sintomas e o conforto a 
pacientes em cuidados paliativos.
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Introdução: A crioablação, ou crioneurólise, apesar de 
ser uma técnica antiga, ganhou espaço nos últimos 
anos devido principalmente a novas tecnologias, uso 
do ultrassom e a radioscopia que permitem realização 
de procedimentos sob visualização direta e com muito 
mais segurança. A crioablação pode ser utilizada para 
uma ampla gama de desordens, desde quadros de dor 
crônica e aguda até ejaculação precoce refratária. A 
lesão neuronal quando ocorre próximo ao corpo celu-
lar pode levar à morte celular, porém, quando ocorre 
distal ao corpo celular leva ao fenômeno de degenera-
ção walleriana, onde a lesão leva à criação de um mi-
croambiente com aumento de fatores proliferativos, a 
vasodilatação local e revascularização do nervo levan-
do à sua regeneração. Relato de caso: Paciente RAF, 
60 anos, feminina, submetida previamente a 3 cirurgias 
no pé esquerdo 14 anos antes devido a lesão tendínea, 
evoluindo com quadro de síndrome de dor regional 
complexa tipo II; história mórbida pregressa: cardio-
pata com valvopatia, hipertensa, em uso de losartana, 
AAS e clopidogrel. Em exames de imagem, a pacien-
te apresenta lesões lombares degenerativas difusas, 
como anterolistese, osteófitos, compressão radicular, 
estenose de canal vertebral, além de lesões degene-
rativas de tornozelo, pés direito e esquerdo e altera-
ções do nervo tibial direito. Durante anos, realizou tra-
tamento com múltiplas medicações como metadona, 
codeína, pregabalina, duloxetina; realizou bloqueios 
simpático endovenoso; além de bloqueios analgésicos 
como ciático poplíteo e peridural caudal. Apesar dos 
tratamentos realizados, a paciente persiste com qua-
dro álgico sem melhora no longo prazo. Paciente em 
uso de metadona 5 mg de 8/8h e carbamazepina 200 
mg 12/12h. Propôs-se à realização do tratamento com 
crioablação facetaria de coluna lombar. Sendo reali-
zadas duas sessões em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, com 3 
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ciclos de 90s com defrost de 10s bilateralmente, além 
de 1 ciclo de 90s em nervo tibial posterior e 1 ciclo de 
90s sem fibular comum, com remissão do quadro por 
45 dias após primeira sessão, e após segunda sessão 
paciente permanece em remissão do quadro até 30 
dias após o procedimento.
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Discite em paciente dialítico: relato de caso
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Introdução: Os pacientes com insuficiência renal crôni-
ca dependentes de hemodiálise representam uma ca-
tegoria de risco para bacteremia (em particular causada 
por S. aureus) devido à coexistência de múltiplos fato-
res de risco: imunodepressão típica de uremia, pun-
ções venosas frequentes de fístulas e a presença de 
cateteres venosos temporários ou permanentes. Uma 
das possíveis complicações da bacteremia é a discite 
(inflamação/infecção dos discos intervertebrais), e seu 
diagnóstico pode ser muitas vezes adiado devido ao 
insidioso início dos sintomas. Dessa forma, em caso 
de dor, deve-se avaliar toda a coluna de paciente dia-
lítico, independentemente do local da queixa apresen-
tada. O objetivo deste relato é descrever o caso de um 
paciente submetido a procedimento intervencionista 
de coluna lombar em consequência a imagem suges-
tiva de cisto facetaria em L2-L3, sem avaliação prévia 
de toda a coluna vertebral, que depois foi confirma-
do ser portador de discite em nível torácico. Relato de 
caso: Paciente masculino, 37 anos, DMID (desde os 7 
anos) e IRC (diálise diária), deu entrada no ambulatório 
de dor do CET/SBA Dor do Hospital Vera Cruz com 
quadro de claudicação neurogênica por estenose do 
canal medular, com laudo de ressonância magnética 
(RNM) evidenciando quadro compressivo por presença 
de cisto facetario em L2-L3. Ao exame físico: dor radi-
cular em trajeto lombar alto, perda de força de região 

do quadríceps femoral e reflexo patelar diminuído à 
esquerda e abolido à direita. Foi submetido a descom-
pressão endoscópica do canal medular, porém durante 
o procedimento foi encontrado material no canal de 
aspecto amorfo invadindo as fibras do ligamento ama-
relo. Solicitado anatomopatológico com resultado de 
material necrótico rico em leucócitos. Após 1 semana, 
paciente evoluiu com dificuldade de deambulação, si-
nal flogístico e tumoração na pele em região de ferida 
operatória. Realizada punção com drenagem de ma-
terial purulento espesso. Solicitada nova RNM, ago-
ra de toda a coluna vertebral, que evidenciou discite 
e abscesso no espaço epidural no nível de T11-T12. 
Esse abscesso torácico descia o espaço epidural até 
L2-L3 (onde foi descrito inicialmente o cisto em primei-
ra RNM). Paciente foi submetido a nova endoscopia 
no nível L2-L3 para drenagem e limpeza local. Seguiu 
internado, com antibioticoterapia por 16 semanas e 
evolui com paraparesia residual. Discussão: Infecções 
das vértebras, discos intervertebrais e espaço epidural 
possuem como principal via de contágio a via hemato-
gênica em pacientes dialíticos (hemodiálise está entre 
os principais fatores associados a estes tipos de infec-
ção). Assim, em pacientes dialíticos com queixas de 
compressão radicular/dor é prudente pesquisar toda 
a coluna vertebral e não somente o nível da coluna da 
clínica apresentada, para que possamos diagnosticar, 
e consequentemente tratar, de forma mais precoce e 
assertiva uma possível discite.
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Introdução: A dor pós-esternotomia moderada a intensa 
é relatada por até 75% dos pacientes nos primeiros 4 
dias de cirurgia, 58% relataram dor persistente no pri-
meiro mês e 39% no primeiro ano. A analgesia adequa-
da no pós-operatório pode potencialmente diminuir a 
morbidade, reduzir a incidência de dor crônica e melho-
rar a qualidade de vida do paciente. O presente estudo 
objetivou analisar a incidência e as características da 
dor aguda pós-operatória após esternotomia mediana, 
identificar possíveis variáveis associadas e avaliar o 
impacto da intensidade e duração da dor na qualida-
de de vida pós-operatória. Métodos: Estudo de coor-
te com amostra de 30 pacientes submetidos a cirurgia 
cardíaca eletiva por esternotomia mediana longitudinal. 
Os pacientes foram entrevistados na alta da unidade de 
terapia intensiva (UTI) e na alta hospitalar, quando a es-
cala visual numérica (EVN) e o inventário breve de dor 
(IBD) foram aplicados, e 2 semanas após a alta hospi-
talar, quando o Instrumento de Avaliação da Qualidade 
de vida da Organização Mundial de Saúde (questionário 
WHOQoL-Brie) foi aplicado. A normalidade dos resulta-
dos foi analisada pelo teste de Shapiro-Wilk, e os testes 
Wilcoxon Rank Sum e McNemar foram utilizados para 
análise das variáveis numéricas e categóricas. Para 
as variáveis numéricas, foi aplicado o teste de corre-
lação linear de Spearman. Para comparar as variáveis 
numéricas, foram aplicados os testes de Mann-Whitney 
e Kruskal-Wallis. As diferenças entre os grupos foram 
consideradas significativas quando o valor de p < 0,05. 
Resultados: Entre a UTI e a alta hospitalar houve redu-
ção na intensidade mediana da dor avaliada pela EVN 
de 5,0 a 2,0 (p < 0,001), bem como em oito parâmetros 
do IBD: pior intensidade da dor nas últimas 24 h (p = 
0,001), alívio analgésico (p = 0,035) e dor sentida agora 
(p = 0,009); e em interferência nas atividades diárias (p 
< 0,001), humor (p = 0,017), capacidade de andar (p < 
0,001), relacionamento com outras pessoas (p = 0,005) 
e sono (p = 0,006). A intensidade da dor mais alta na 
saída da UTI foi associada a pior desempenho no do-
mínio psicológico da qualidade de vida no seguimento 
extra-hospitalar. Conclusão: A persistência da dor pós-
-operatória teve impacto desfavorável na qualidade de 
vida após a alta hospitalar em curto prazo, principal-
mente no domínio psicológico. O manejo correto da dor 
pós-esternotomia na UTI pode minimizar as complica-
ções clínicas associadas à dor e melhorar a qualidade 
de vida no seguimento extra-hospitalar.
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Introdução: A hanseníase é uma doença crônica trans-
missível provocada pelo Mycobacterium leprae, cujo alvo 
são os nervos periféricos. As diferentes manifestações 
podem ocorrer após 2 a 7 anos da incubação. Relato de 
caso: Mulher, 46 anos, previamente hígida, com dor em 
choque e hipersensibilidade no antebraço direito, com-
prometendo atividades laborais e cotidianas. Devido a 
localização e características neuropáticas da dor, investi-
gou-se síndrome do túnel do carpo, mas sem alterações 
na USG e RNM do punho e membro superior direito. 
Eletroneuromiografia de membros superiores foi normal. 
Mantido o quadro clínico, sem melhora com analgésicos 
comuns e pregabalina. Associação de amitriptilina cau-
sou efeitos colaterais, sem melhora. O aumento da dose 
de pregabalina levou à letargia intensa. Optou-se por 
bloqueio analgésico, que foi efetivo apenas durante o 
período de ação do anestésico local. Em seguida, nova 
USG de punho direito mostrou espessamento e com-
pressão de nervo ulnar. Foi indicada descompressão 
cirúrgica e sugerida investigação para hanseníase, com 
biópsia perineural positiva para Mycobacterium leprae. 
Foi iniciado o tratamento antimicrobiano e mantidos os 
analgésicos, pregabalina e duloxetina em doses baixas, 
e antinflamatórios. Após nova piora, USG evidenciou es-
pessamento do nervo ulnar no túnel cubital, com perda 
do padrão fascicular, luxação às manobras dinâmicas  
e edema subcutâneo. Ao exame, alterações sensitivas e  
motoras no território ulnar sugeriram neurite por reação 
reversa. A terapia com corticosteroides e tratamento 
intervencionista com bloqueio de gânglio de raiz dor-
sal C5-C7 resultou em melhora da dor. Atualmente está 
sob poliquimioterapia, em uso de pregabalina, duloxe-
tina, vitaminas B e D, com relativo controle álgico. Em 
períodos de exacerbação da dor, faz uso de metado-
na. Discussão: A dor é comum na hanseníase e causa 
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sofrimento físico e psicológico, cujo motivo pode estar 
relacionado ao estímulo nociceptivo secundário à infla-
mação, encontrada nos episódios de ativação imune 
(reação reversa, como no caso relatado, e no eritema 
nodoso hansênico), ou de causa neuropática, secun-
dária ao dano ou disfunção nervosa. Após a fase inicial, 
surgem os fenômenos reacionais agudos e subagudos, 
com neurite que pode ser clinicamente exuberante e in-
tensa, resultando em dano permanente e incapacitante. 
O tratamento nesse período é crucial, pois a inflamação 
reacional pode causar lesão axonal grave e irreversível. 
Ademais, o edema intenso pode levar à compressão nos 
túneis anatômicos, acentuando a lesão neural. A han-
seníase ainda é prevalente no Brasil, e deve ser con-
siderada nas investigações de quadros de dor crônica. 
Seu diagnóstico e tratamento precoces são importantes 
para prevenir incapacidades e danos físicos, emocionais 
e psicológicos para o paciente.
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Efeito analgésico da pregabalina em cirur-
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Introdução: A pregabalina é um fármaco que foi introdu-
zido recentemente na prática clínica como parte do ma-
nuseio multimodal da dor aguda e da dor crônica pós-
-operatória. O objetivo principal deste estudo foi testar o 
efeito analgésico da pregabalina comparando a intensi-
dade de dor em repouso e ao movimento no pós-opera-
tório imediato (POI), 6 h, 12 h e 24 h por meio da escala 
visual analógica (EVA), nas primeiras 24 h de pós-opera-
tório, em pacientes submetidas à reconstrução de mama 

pós-cirurgia bariátrica. Métodos: Estudo clínico, aleató-
rio, duplamente encoberto, placebo controlado, com 52 
pacientes adultas alocadas em dois grupos de 26, na 
relação de 1:1 em grupo controle e grupo pregabalina. 
O grupo controle recebeu placebo e o grupo pregabali-
na recebeu 75 mg de pregabalina, 2 h antes da cirurgia 
e 12 h após a primeira dose, segundo a randomização. 
Foram avaliadas a intensidade de dor em repouso e ao 
movimento no POI, 6 h, 12 h e 24 h pela escala EVA, 
o efeito poupador de opioide da pregabalina através da 
quantificação do uso de medicação analgésica opioide 
de resgate nas primeiras 24 h de pós-operatório, o grau 
de satisfação das pacientes com o tratamento analgé-
sico, o uso de codeína após a alta hospitalar, o desen-
volvimento de dor crônica pós-operatória após 3 meses 
da cirurgia e os efeitos adversos. Resultados: Não houve 
diferença estatisticamente significativa, nos 4 momentos 
avaliados, na intensidade da dor pela escala EVA, entre o 
grupo controle e o grupo pregabalina, tanto no repouso 
(POI: p = 0,99; 6 h: p = 0,80; 12 h: p = 0,97; 24 h: p = 0,71) 
quanto ao movimento (POI: p = 0,69; 6 h: p = 0,97; 12 h: 
p = 0,49; 24 h: p = 0,90). Também não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos para o efei-
to poupador de opioide na quantificação das doses de 
resgate de medicação opioide durante as primeiras 24 h  
de pós-operatório (p = 58), no grau de satisfação das pa-
cientes com o tratamento analgésico (p = 0,78), com o 
uso de codeína após a alta hospitalar (p = 0,94), no de-
senvolvimento de dor crônica pós-operatória (p = 0,25) 
e efeitos adversos (p = 0,51). Conclusão: A administra-
ção de pregabalina nas primeiras 24 h de pós-operatório 
não mostrou diferença estatisticamente significativa na 
redução da dor aguda pós-operatória, tanto ao repouso 
quanto ao movimento, nas pacientes submetidas à re-
construção de mama pós-cirurgia bariátrica. 
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Introdução: O suporte artificial de vida é amplamente 
utilizado nas emergências e unidades de terapia in-
tensiva (UTI) para manter os indivíduos vivos até que 
as disfunções orgânicas sejam revertidas. Entretanto, 
quando essas são irreversíveis, sua manutenção tende 
a trazer sofrimento para pacientes e familiares. Relata-
mos um caso de extubação paliativa em paciente com 
comprometimento neurológico irreversível. Relato de 
caso: Paciente masculino, 77 anos, hígido, estava em 
tratamento de infecção urinária quando apresentou 
rebaixamento do nível de consciência com necessida-
de de intubação orotraqueal. A tomografia de crânio 
evidenciou acidente vascular encefálico hemorrágico 
(AVCh) com extenso hematoma intraparenquimatoso. 
A neurocirurgia avaliou como dano irreversível, sem 
benefício cirúrgico. Foi transferido para UTI, mantido 
sob ventilação mecânica (VM), sem outras disfunções 
orgânicas, suspensa sedação para avaliação neuro-
lógica. Manteve-se sem despertar com postura de 
descerebração, apresentando 10 pontos na Palliative 
Performance Scale. A equipe multidisciplinar compar-
tilhou com os familiares a irreversibilidade do quadro 
e mau prognóstico. A equipe de cuidados paliativos 
(ECP) iniciou acompanhamento conjunto do caso. Foi 
explicado aos familiares que o suporte ventilatório 
apenas levaria a um processo prolongado de fim de 
vida, com mais sofrimento e dor a todos os envolvi-
dos. Foram abordadas questões sobre os desejos da 
paciente, entendimento da dinâmica familiar e alinha-
mento das expectativas da família. Assim, após con-
senso, foram estabelecidas medidas que priorizassem 
conforto em detrimento de suporte artificial à vida. No 
9o dia de internação, foi realizada extubação, após 24 
h da extubação, o paciente foi transferido para en-
fermaria de cuidados paliativos, evoluindo para óbito 
após 4 dias. Discussão: A extubação paliativa (EP) é 
definida como a retirada do tubo endotraqueal e da 
VM com objetivo de evitar o prolongamento do pro-
cesso de morte dos indivíduos e sofrimento de todos 
os envolvidos neste processo. A EP não é um pro-
cesso imediato, principalmente em quadros agudos, 
exige planejamento e participação da família. Neste 
caso, a extubação ocorreu sem antecipar o óbito, 
sendo o manejo da dor e dispneia prioridade. Após a 
EP, o paciente foi encaminhado para enfermaria, onde 
pôde ficar em tempo integral e com maior conforto 
com seus familiares. Quadros agudos que rapida-
mente evoluem para terminalidade exigem da equipe 

multidisciplinar discernimento sobre as limitações te-
rapêuticas e princípios bióticos e, assim, garantir ao 
paciente dignidade e qualidade no processo de morte. 
Uma comunicação efetiva com paciente e/ou familia-
res parece ser o caminho para impedir a continuidade 
de intervenções desnecessárias. O caso relatado de-
monstra que é possível realizar EP e cuidados de fim 
de vida em pacientes com enfermidades agudas irre-
versíveis com o trabalho conjunto entre intensivistas, 
equipe multidisciplinar e ECP.

Referências
Clemency BM, Grimm KT, Lauer SL et al. Transport home 
and terminal extubation by emergency medical servi-
ces: an example of innovation in end-of-life care. J Pain 
Symptom Manag. 2019;58(2):355-9.
Pezzini TR, Fernandes PS, Magalhães LR et al. Extuba-
ção paliativa: do conceito ao manejo – uma revisão in-
tegrativa. Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência. 
2021;1(3):e21022.
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tudo observacional

Guilherme Antonio Moreira de Barros¹*, Danilo Domingos 
Craveiro¹, Giulia Pistori Devitte¹, Cláudio Lucas Miranda², 
Marco Antônio Marchetti Calônego¹, Norma Sueli Pinhei-
ro Módolo¹

¹Faculdade de Medicina da Unesp, ²Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp

Instituição: Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Fa-
culdade de Medicina de Botucatu
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A COVID-19 é uma doença pandêmica sis-
têmica causada pelo vírus SARS-CoV-2. Um dos desa-
fios impostos por ela é o atendimento de pacientes recu-
perados acometidos por formas graves da doença, em 
especial aqueles que foram submetidos ao tratamento 
em unidade de terapia intensiva (UTI). Uma das possí-
veis eventualmente observadas entre esses indivíduos 
é a síndrome pós-tratamento em terapia intensiva, que 
cursa, muitas vezes, com quadros dolorosos. Ainda há 
poucas informações sobre a ocorrência de dores crô-
nicas em sobreviventes de tratamento hospitalar para  
COVID-19. O objetivo deste estudo foi avaliar a pre-
sença de dor crônica em pacientes que receberam alta  
após internação hospitalar por infecção por COVID-19. 
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Métodos: Foi realizado um estudo observacional trans-
versal com pacientes recuperados de infecção por CO-
VID-19, após receberem alta hospitalar. O estudo foi 
conduzido de acordo com as diretrizes de pesquisa des-
critas pelo RECORD (Reporting of Studies Conducted 
Using Observational Routinely-Collected Health Data 
Statement). Os dados da pesquisa foram obtidos a par-
tir de entrevistas telefônicas realizadas por voluntários 
não-remunerados (residentes de anestesiologia e gra-
duandos de medicina). Indivíduos adultos foram recru-
tados usando dados obtidos de prontuário eletrônico de 
pacientes hospitalizados no período compreendido en-
tre março de 2020 e maio de 2021, com diagnóstico de 
COVID-19 confirmado pelo teste de RT-PCR. Conside-
rou-se dor crônica aquela com duração igual ou superior 
a 3 meses e a relação com a COVID-19 foi considerada 
a critério da percepção do paciente. O trabalho foi apro-
vado pelo comitê institucional de ética em pesquisa e 
todos os indivíduos incluídos concordaram espontanea-
mente com o termo de consentimento livre e esclareci-
do. Resultados: Foram incluídos 242 indivíduos, 46,4% 
deles admitidos em UTI. Apenas 5,4% dos sujeitos fo-
ram submetidos à ventilação mecânica invasiva. Apro-
ximadamente 32% dos entrevistados tiveram, por um 
período superior a 3 meses após a alta hospitalar, dor 
relacionada à infecção por COVID-19. A incidência de 
dor crônica foi discretamente maior (36%, p > 0,05) entre 
os entubados. Não houve diferença na incidência de dor 
crônica entre os pacientes internados na UTI (33,3%) em 
relação aos internados na enfermaria (31,6%). A princi-
pal localização da dor foi o tronco, com escore mediano 
de dor 6,0 (5,0/8,0), de característica frequente e ininter-
rupta e, a despeito da intensidade da dor, apenas 6,5% 
dos indivíduos estavam em uso de analgésicos opioides. 
Foram considerados fatores de risco para dor crônica 
pós-infecção por COVID-19 o gênero feminino e obe-
sidade. Conclusão: Podemos concluir a alta incidência 
de dor crônica entre pacientes que receberam alta após 
tratamento para COVID-19, sem interferência do local de 
internação. Pacientes obesos e do sexo feminino apre-
sentam maior risco de cronificação da dor.
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Neurólise de plexo celíaco: uma revisão
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Introdução: A dor oncológica crônica é um dos fenôme-
nos de maior impacto na qualidade de vida dos pacien-
tes, pois ocasiona problemas emocionais e desconfortos 
físicos em todas as etapas de seu tratamento, desde os 
exames diagnósticos até os procedimentos terapêuticos 
convencionais. Dor significativa estará presente em até 
25% dos portadores de neoplasia em tratamento ativo e 
em até 90% dos pacientes com doença em estágio avan-
çado. A neurólise do plexo celíaco (NPC) surge como al-
ternativa no manejo intervencionista da dor crônica loca-
lizada em abdome superior, seja de etiologia neoplásica 
ou não neoplásica. O presente trabalho justifica-se pela 
relevância de elucidar a importância da NPC como um 
procedimento seguro e eficaz para o tratamento da dor 
abdominal alta crônica que, quando indicado como par-
te de uma abordagem multiprofissional e multidisciplinar 
para o tratamento da dor, pode trazer vários benefícios 
para a qualidade de vida do paciente. O objetivo deste 
estudo foi analisar a técnica de NPC como uma opção 
de tratamento da dor abdominal crônica relacionada 
ao câncer em estágio avançado, verificando os resulta-
dos e a segurança deste procedimento no alívio da dor, 
quanto aos efeitos colaterais e a melhora na qualidade 
de vida do paciente. Métodos: Foi realizado um levanta-
mento bibliográfico nas bases de dados Web of Science 
(WOS), Cochrane, Lilacs e Embase em busca de artigos 
de manejo de dor crônica e neurólise de plexo celíaco, 
no período de 2009 a 2021. Foram selecionados 14 arti-
gos considerados relevantes pelos autores. Resultados: 
A dor é o sintoma mais frequente e, também, o mais te-
mido pelos pacientes oncológicos em fase avançada da 
doença. Apesar da base do seu tratamento ser o farma-
cológico, ele provoca muitos efeitos colaterais que pre-
judicam a qualidade de vida e diminuem expectativa de 
vida do paciente. Tanto o bloqueio quanto a NPC estão 
bem estabelecidos para manejo intervencionista da dor 
crônica em pacientes com câncer de pâncreas ou por-
tadores de pancreatite crônica. Existem diversas formas 
de abordagem: anterior (via laparotomia ou laparoscopia 
ou guiada por exames de imagem) ou posterior (guiados 
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por exames de imagens). A abordagem clássica é a pos-
terior, podendo ser acessada via antecrural ou retrocru-
ral. Além desses, conta-se com o acesso transaórtico e 
o acesso transdiscal. Constam como contraindicações 
absolutas a esse procedimento a falta de cooperação 
do paciente, plaquetas abaixo de 50.000 unidades/mcL 
e coagulopatias. As complicações são raras, sendo as 
principais hipotensão ortostática por vasodilatação do 
leito esplâncnico e diarreia por estimulação parassimpá-
tica sem oposição simpática. Conclusão: A neurólise de 
plexo celíaco figura como um procedimento seguro e efi-
caz para controle da dor crônica de vísceras do abdome 
superior, demonstrando na literatura melhoria significati-
va na qualidade de vida desses pacientes e devendo ser 
considerada na abordagem multimodal da dor crônica.
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Introdução: O câncer é uma doença crônica que afeta di-
ferentes aspectos da vida do paciente. Embora a dor seja 
o sintoma mais comum entre os pacientes com câncer, 
mesmo com as estratégias para melhoria desse paciente 
e tratamento, grande parte dessas pessoas convive com 
a dor mal controlada, trazendo consigo o sofrimento e a 
angústia que essa doença pode causar. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) considera a dor associada às 
neoplasias uma emergência médica mundial. Apesar dos 
avanços no diagnóstico e tratamento, o câncer continua 
trazendo muito desconforto e sofrimento àqueles que o 
vivenciam: pela presença do tumor; pelo desgaste físico, 

emocional, espiritual ou social; pelo tratamento; ou pelos 
sintomas impostos pela doença. A dor é uma experiência 
sensitiva e emocional desagradável que persiste na vida 
dos pacientes oncológicos, impactando na qualidade de 
vida. Espera-se com uma amostra realizar generaliza-
ções que identifiquem o impacto que a dor pode causar 
na vida dos pacientes oncológicos, e a partir dos resul-
tados traçar estratégias que melhorem assistência mul-
tiprofissional e suporte aos pacientes, proporcionando 
assim mais qualidade de vida. Objetivo: O objetivo desse 
estudo é caracterizar o impacto que a dor causa na fun-
cionalidade dos pacientes oncológicos atendidos em um 
ambulatório de dor e como eles percebem essas altera-
ções. Métodos: Estudo do tipo quantitativo descritivo; a 
pesquisa está sendo realizada no ambulatório de dor da 
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazo-
nas (FCECON), vinculada ao Serviço de Terapia de Dor 
e Cuidados Paliativos. A coleta dos dados ocorreu de 
janeiro até março de 2022, com aplicação do termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) e utilização do 
inventário breve de dor (BPI), palliative performance scale 
(PPS) e escala de Barthel. Resultados: Foram realizadas 
17 coletas em que no ato na entrevista 82,4% dos pa-
cientes estavam com dor persistente e disruptiva; 99,9% 
tiveram dor durante o dia. Na escala numérica apresenta-
da, com intervalo de 0–10, 64,6% assinalaram dor inten-
sa (8–10). Conclusão: Conforme a doença vai se avan-
çando, a incapacidade funcional vai ficando mais visível 
e presente, trazendo mais limitações nas atividades de 
vida diária. A dor para o paciente oncológico pode repre-
sentar agravamento do prognóstico, diminuição da auto-
nomia, do bem-estar e qualidade de vida, afetando todas 
as esferas da vida do paciente com câncer. Em nosso 
estudo, apesar dos relatos de dores fortes, os pacientes 
ainda se apresentam independentes em suas atividades 
de vida diária, principalmente para alimentar-se, tomar 
banho, atividades rotineiras e se vestir. Alívio da dor é um 
dos princípios dos cuidados paliativos, não apenas por 
ser o sintoma mais frequente em pacientes com câncer, 
mas por ela ter impacto significativo sobre a qualidade 
de vida, sendo fator importante de sofrimento.
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O papel da anestesiologia nos cuidados 
paliativos: relato de caso
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Introdução: O conceito de cuidados paliativos mudou 
ao longo do tempo, à medida que a filosofia de cuida-
do foi se desenvolvendo nos ambientes de saúde. Tra-
dicionalmente, eram vistos como procedimentos apli-
cáveis apenas no momento da morte, mas atualmente 
são oferecidos desde o momento de um diagnóstico 
ameaçador à vida, sem proposta curativa. Neste con-
texto, a anestesiologia assume um papel importante 
no conforto, cuidado e dignidade frente à terminali-
dade. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 70 
anos, portadora de mieloma múltiplo com infiltração 
periconjuntival e episcleral à direita, massa extensa em 
hemitórax esquerdo percorrendo todo o recesso cos-
tovertebral e espaço paravertebral, associado a der-
rame pleural e compressão medular em T10. Controle 
álgico com dipirona, cetorolaco, metadona e gabapen-
tina. Proposta inicial de descompressão medular para 
alívio de sintomas, abortada após piora clínica da pa-
ciente e discussão entre equipe multidisciplinar junta-
mente a familiares. Após acordado ênfase em conforto 
para paciente, a anestesiologia optou por passagem 
de cateter peridural com infusão contínua de morfina 
e bupivacaína para alívio da dor refratária e de forte 
intensidade. Houve dificuldade em progressão de ca-
teter, sendo deixado em espaço subaracnóideo. Pa-
ciente manteve queixa de dor, sendo, então, associado 
amitriptilina, morfina endovenosa em horário regular e 
aumento da infusão em cateter, com melhora do qua-
dro. Paciente veio a óbito após 1 mês de internação, 
em conforto álgico. Discussão: Cuidar, em anestesia 
paliativa, é prover o alívio e reconhecer seu pacien-
te como ser humano único. Neste cenário, o controle 
de sintomas como dor, fadiga, anorexia, constipação e 
dispneia é fundamental para garantir o conforto. Uma 
abordagem paliativa de cuidados pode ser integrada a 
qualquer momento na trajetória do adoecimento, refor-
çando a autonomia e o direito do paciente de receber 
cuidados médicos alinhados a seus valores, crenças 
e objetivos. Intervenções terapêuticas são fornecidas 

para controle da dor e de outros sintomas físicos e de 
sofrimento psicossocial, sendo os cateteres de infusão 
contínua de anestésicos locais e de opioides, em es-
paço intratecal ou epidural, uma ótima abordagem, a 
curto prazo, para paliação da dor refratária focal abai-
xo do pescoço. Avaliações abrangentes e colaboração 
interdisciplinar são necessárias para implementar esse 
procedimento com sucesso. O local da administração 
da analgesia, a estratégia de infusão e a escolha do 
medicamento dependem do tipo e do estágio do cân-
cer, do prognóstico, da localização e do mecanismo 
da dor. O alinhamento das expectativas dos pacientes 
em relação aos cuidados médicos, bem como a cola-
boração entre anestesia e as demais equipes, podem 
garantir sucesso na abordagem complexa da dor que 
os pacientes com câncer avançado enfrentam.
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Introdução: Câncer de mama afeta 1 em cada 9 mulhe-
res ao longo da vida. O manejo da doença é multidisci-
plinar e, geralmente, a cirurgia é considerada o trata-
mento primário, porém frequentemente associada a dor 
pós-operatória. Este artigo tem por objetivo identificar 
os benefícios do uso dos bloqueios de nervos perifé-
ricos nas cirurgias mamárias relacionadas ao câncer e 
verificar a técnica mais eficaz em diminuir complica-
ções pós-operatórias e promover melhor qualidade  
de vida às pacientes. Métodos: Este estudo trata-se de  
uma revisão narrativa de literatura, realizada a partir  
de uma busca bibliográfica por meio de recursos ele-
trônicos das bases de dados Cochrane e PubMed, pu-
blicados no período de 2016 a 2021. Resultados: A 
escolha da analgesia nas cirurgias de mama é realiza-
da levando em consideração a gravidade da dor pós-
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-operatória e a extensão da cirurgia. Diferentes tipos 
de técnicas analgésicas foram descritos para alívio da 
dor aguda pós-cirúrgica, e bloqueios de nervos regio-
nais estão se tornando cada vez mais comuns devido 
ao aprimoramento de técnicas e utilização do ultras-
som como ferramenta auxiliar em anestesia. Por conta 
da complexa inervação da região das mamas, existe 
um grande potencial para ocorrência de falhas de blo-
queio, por isso conhecimento técnico, procedimento 
guiado por imagem e seleção adequada da paciente 
são essenciais para a segurança do procedimento. O 
bloqueio paravertebral é considerado padrão ouro para 
analgesia na cirurgia de mama, sua realização guiada 
por ultrassom tem se mostrado um método seguro e 
com benefícios desde boa analgesia, principalmen-
te em cirurgias de mama associadas a reconstrução 
imediata, até redução do consumo de opioides, dimi-
nuição da incidência de náuseas e vômitos no pós-
-operatório, redução do tempo de internação, melhora 
na qualidade da recuperação e, consequentemente, 
aumento da satisfação das pacientes. O bloqueio de 
nervo peitoral (PEC) ganhou popularidade na cirurgia 
de mama devido a sua simplicidade, segurança e efi-
cácia. Estudos demonstram que a associação do PEC 
com anestesia geral reduziu o consumo de opioides 
intraoperatórios, reduziu os escores de dor pós-ope-
ratória e prolongou o tempo de solicitação da primei-
ra dose de analgésico. O bloqueio do plano eretor da 
espinha, como parte de uma analgesia multimodal nas 
cirurgias de mama, segundo estudos, pode fornecer 
melhor controle da dor pós-operatória, além de redu-
zir o consumo de opioides, o que leva a uma recupe-
ração aprimorada e um menor tempo de internação 
da paciente. Demonstrou, porém, em alguns estudos, 
analgesia de mais curta duração (12–24 h). Conclu-
são: Observou-se que a utilização do bloqueio para-
vertebral e do PEC são alternativas promissoras para 
analgesia pós-operatória dos pacientes submetidos a 
mastectomia; entretanto, uma abordagem multimodal 
para melhorar a analgesia pós-operatória deve ser uti-
lizada, incluindo infiltração local, anestesia regional e 
analgésicos não opioides.
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Introdução: Síndrome do ligamento arqueado mediano 
(MALS) é uma condição rara com incidência estimada 
em 2/100.000 que acomete principalmente a faixa etária 
entre 20 e 40 anos, em mulheres jovens, magras, que 
pode ou não ter relação com quadros de ansiedade ou 
psiquiátricos. Trata-se de uma condição em que o li-
gamento arqueado mediano do diafragma pressiona os 
nervos do plexo celíaco e artéria celíaca. O quadro clí-
nico é definido por dor abdominal crônica mal localiza-
da, tipo cólica, com piora pós-prandial ou induzida por 
exercícios físicos, associado a perda de peso, náuseas, 
vômitos e diarreia. O diagnóstico pode ser confirmado 
por meio do exame clínico, anamnese do paciente e 
exames de imagens que evidenciam estenose de alto 
grau da parede anterior proximal do eixo celíaco causa-
do pela compressão extrínseca do ligamento. Relato de 
caso: Paciente DCCS, 42 anos, 54 kg, estado físico P2, 
apresentou epigastralgia intensa crônica com irradiação 
para mesogastro e flancos compatível com MALS, pos-
sivelmente, devido a lesão iatrogênica do plexo celíaco 
após tratamento cirúrgico de obesidade em 2020 pela 
técnica gastroplastia vertical com bypass gástrico em Y 
de Roux. Farmacoterapia com pregabalina, buprenorfi-
na, metadona e duloxetina. Internação hospitalar devi-
do a quadro álgico intenso (escala visual analógica da 
dor – EVA 10/10) em 21/6/2022, optado a realização de 
neurólise com fenol com resposta parcial da dor (EVA 
07/10). Após 15 dias de hospitalização, sem resolução 
satisfatória do quadro, foi instalada analgesia contro-
lada pelo paciente via peridural torácica contendo so-
lução fisiológica a 0,9% (210 ml), ropivacaína 0,12% e 
fentanil 2 mcg/ml, programada com fluxo constante de 
5 ml/h e bolus de 3 ml a cada 20 min otimizando con-
trole do quadro álgico agudizado. Decorridos 2 dias, foi 
realizada descompressão do tronco celíaco por video-
laparoscopia e, no dia seguinte, paciente apresentou 
alta hospitalar devido a melhora significativa (EVA 3/10). 
Discussão: A analgesia controlada pelo paciente (ACP) 
é um método que respeita o nível de sensibilidade à dor 
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de forma individual, em que o próprio paciente pode 
decidir sobre o momento que deseja receber a medica-
ção analgésica por meio da autotitulação das doses já 
programadas previamente pela equipe assistente. Esse 
fato eleva a satisfação do paciente, uma vez que confe-
re a ele autonomia quanto ao alívio de sua própria dor, 
fato crucial para melhora clínica em questão. A adminis-
tração peridural de analgésicos promove rápida analge-
sia, diminui a quantidade de opioide sistêmico e favo-
rece a uma melhor resposta a analgesia multimodal. A 
localização do cateter peridural guarda estreita relação 
com o nível do local a se atuar a analgesia, sendo no 
caso apresentado instalado no nível T11-T12 no intuito 
de fornecer analgesia do tronco celíaco. Desse modo, 
a analgesia escalonada em conjunto com a ACP tem 
demonstrado ser uma estratégia segura e eficiente para 
o controle da agudizações em dor crônica.
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Proposta da sedação paliativa em pacien-
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Introdução: Define-se como cuidados paliativos a 
abordagem que visa o conforto dos pacientes com 
diagnósticos de doenças incuráveis. Dentro desses 
cuidados, a sedação encontra-se como um dos pilares 
finais que pode ser utilizado para alívio ou diminuição 
da sensação de sintomas recorrentes, intoleráveis e 
refratários a tratamento específico otimizado, minimi-
zando o sofrimento humano e proporcionando quali-
dade de vida ao paciente e seus familiares. O objetivo 
deste estudo foi elucidar as drogas utilizadas na seda-
ção paliativa, efeitos colaterais e indicações. Métodos: 
A revisão foi baseada em artigos publicados em portu-
guês, inglês e espanhol, até julho de 2022, no PubMed, 
Scielo, Medline e Lilacs a partir dos descritores Hyp-

notics and sedatives, palliative care e seus operadores 
booleanos, sendo encontrados 89 artigos. Destes, fo-
ram incluídos 36, sendo excluídas as revisões de litera-
tura e artigos que não correspondiam aos objetivos da 
pesquisa. Resultados: A sedação paliativa visa o con-
forto nos dias ou horas finais de vida de pacientes com 
doenças terminais ou incuráveis. Tendo em vista que 
esse período é subjetivo e difícil de ser mensurado, 
necessita-se da ajuda do próprio paciente ou de fami-
liares junto a equipe multidisciplinar. O sedativo mais 
comumente encontrado nos artigos selecionados foi 
o midazolam, um benzodiazepínico que possui como 
finalidade manter o nível de consciência rebaixado e 
aliviar sintomas refratários, com ação central frente a 
atividade colinérgica e dopaminérgica. O sintoma mais 
referido é o delirium, seguido da dispneia, sofrimento 
existencial, mal-estar e dor. Após decisão conjunta, a 
medida deve ser iniciada com a menor dose possível 
junto ao monitoramento do paciente. Os recursos mais 
utilizados para essa finalidade são: escala de agitação-
-sedação de Richmond, nociception coma scale, en-
tre outras, avaliando a manutenção da dose, sedação 
contínua, uso de agentes adicionais, como cetamina, 
ou troca do sedativo de acordo com a permanência 
do sintoma ou efeitos adversos. Tendo em vista esse 
aspecto, o midazolam cursa, em alguns casos, com 
depressão respiratória, circulatória e necessita de um 
cuidado particular com pacientes portadores de doen-
ça renal crônica, podendo ser substituído tanto por 
outros benzodiazepínicos, como por outras drogas 
como levomepromazina, dexmedetomidina, propofol. 
Este era comumente associado a efeitos indesejáveis 
e utilizado como última terapia de escolha, porém ar-
tigos mais recentes mostram sua segurança quando 
associado a profissionais com maior experiência e 
treinamento adequado. Conclusão: Todos os estudos 
foram condizentes sobre a eficácia da sedação palia-
tiva no controle dos sintomas refratários, melhorando 
a qualidade de vida dos pacientes quando associado 
a experiência e avaliação médica. Pode-se aferir que a 
droga de escolha depende do quadro clínico e da indi-
vidualidade de cada paciente e que o principal sintoma 
de difícil controle é o delirium, o qual está associado a 
bons resultados com midazolam.
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Pseudo-hérnia abdominal secundária a 
herpes-zóster: um relato de caso
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Introdução: Herpes-zóster (HZ) é uma doença infec-
ciosa aguda que ocorre pela reativação do herpes 
vírus tipo 3 (HHV-3) ou vírus Varicella-Zoster (VZV). 
É muito prevalente, acometendo 1/3 das pessoas ao 
longo da vida. A paralisia devido ao acometimento 
nervoso motor vem sendo reconhecida como parte da 
síndrome causada pelo VZV, sendo a pseudo-hérnia 
abdominal uma de suas raras apresentações. Rela-
to de caso: Paciente JFB, 78 anos, sexo masculino, 
admitido em hospital na cidade de São Paulo, no dia 
18/10/2021, com queixa de dor em peso intensa, sob 
abaulamento em avental, em região inguinal direita, 
há 20 dias, com piora progressiva. Foi diagnosticado 
com HZ 2 há 2 meses, realizando tratamento antiviral. 
Ao exame apresentava manchas hipercrômicas na re-
gião direita de T10-T12, além do abaulamento indo-
lor à palpação. A tomografia de abdome realizada em 
18/10, evidenciou musculatura de parede abdominal à 
direita com hipotrofia quando comparada com o lado 
esquerdo. Solicitada ressonância magnética (RNM) 
em 24/10, evidenciou área de realce na musculatura 
paravertebral direita no nível lombar. Realizou eletro-
neuromiografia em 25/10 com acometimento motor e 
sensitivo de raiz nervosa (radiculopatia troncular de 
T9-T10). Após discussão com equipe de radiologia, 
as hipóteses foram: denervação pós-herpética ou 
miosite pós-herpética, causando dor por distensão 
muscular pela tração do próprio abaulamento. Pa-
ciente melhorou do quadro álgico após o uso de cinta 
abdominal compressiva. Recebeu alta em 26/10 para 
acompanhamento ambulatorial e fisioterapia com es-
tímulo elétrico, para reativar o tônus da musculatura 
acometida. Discussão: A incidência da paralisia mus-
cular abdominal secundária a herpes-zóster é desco-
nhecida, mas já foi citada como até 6%. Tem diag-
nóstico clínico, suspeitado na presença de história 
prévia ou atual de herpes-zóster, com abaulamento 
da parede abdominal na mesma região, de 2 a 6 se-
manas após o início das lesões. Sua topografia pode 

ser confirmada pela observação das lesões vesico-
-bolhosas ou hipercrômicas residuais, pela redução 
ou ausência dos reflexos abdominais segmentares 
e hipoestesia local. Dos exames complementares, 
podemos destacar a eletroneuromiografia e a RNM. 
A primeira por determinar o grau de acometimento 
muscular, evidenciando a causa por trás do déficit 
motor como secundária tanto à perda axonal quanto 
à desmielinização, o que é compatível com o caso. Já 
sobre a RNM, há relatos de alterações que podem ser 
associadas ao quadro, como alargamento dos nervos 
afetados e sinal alto ponderado em T26, necessitan-
do de mais estudos. O prognóstico da pseudo-hérnia 
abdominal é bom e não demanda tratamento espe-
cífico. Chernev e Dado (2013) encontraram cura de 
79,3% dos casos relatados em 1 ano e média de 4,9 
meses para a recuperação. Assim, é importante que 
o médico anestesiologista conheça essa entidade, a 
fim de otimizar sua abordagem terapêutica.
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Tempos difíceis para os pacientes com fi-
bromialgia durante a pandemia COVID-19: 
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Introdução: A fibromialgia (FM) é uma doença crônica 
que afeta pelo menos 2% das populações adultas de 
países ocidentais. A doença se manifesta por um con-
junto de sintomas que acompanham a dor crônica ge-
neralizado do sistema musculoesquelético. Pacientes 
acometidos pela doença são negativamente afetados 
por fatores estressantes. A pandemia de COVID-19 re-
presenta uma fonte de doenças mentais e de estresse 
emocional. O objetivo deste estudo foi avaliar os im-
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pactos da pandemia de COVID-19 em pacientes com 
FM, em especial em seus sintomas e acesso aos trata-
mentos e serviços de saúde. Métodos: Estudo clínico 
transversal realizado entre outubro de 2020 e janeiro de 
2021. Foram convidados a participar indivíduos adultos 
que eram acompanhados por uma clínica especializa-
da de dor localizada em um serviço público de saúde 
afiliado a uma universidade. Todos os sujeitos incluídos 
preenchiam critério da American College of Rheumato-
logy para FM. Pacientes portadores de outra dor crônica 
e/ou transtorno cognitivo foram excluídos. As entrevis-
tas dos pacientes foram realizadas por meio de ligações 
telefônicas realizadas por grupo de estudantes de gra-
duação em medicina. O estudo foi conduzido de acordo 
com as diretrizes de pesquisa descritas pelo RECORD 
(Reporting of Studies Conducted Using Observational 
Routinely-Collected Health Data Statement), aprovado 
pelo comitê institucional de ética em pesquisa e todos 
os indivíduos incluídos concordaram espontaneamente 
com o termo de consentimento livre e esclarecido. Re-
sultados: Foram incluídos 87 indivíduos, a maioria do 
sexo feminino (94,3%), autodeclarada branca (67,8%) e 
casada (51,72%). Apesar da baixa prevalência da infec-
ção por SARS-CoV2 entre os pacientes (6,9%), 60,92% 
deles relataram algum grau de piora dos sintomas da 
FM durante a pandemia, com “grande piora” relatada 
por 32,2%. Mais de 70% dos pacientes perceberam im-
pacto negativo direto no tratamento da dor e do acesso 
aos cuidados de saúde (grande impacto para 48,3%), 
consultas médicas (87,4%), fisioterapia (50,6%), ativi-
dades físicas (69,0%), acesso a medicamentos e psico-
terapia (44,9%). Mais de 20% dos pacientes interrom-
peram algum medicamento, principalmente por falta de 
acesso às farmácias públicas gratuitas (72,2%). Além 
disso, a pandemia agravou suas preocupações (90,8%), 
ansiedade (75,9%), depressão (72,4%), humor (70,1%) 
e sono (52,9%). Conclusão: O impacto da pandemia 
de COVID-19 na saúde dos pacientes com FM não se 
restringe aos infectados pelo vírus. Também interfere 
na saúde mental e no acesso aos tratamentos e servi-
ços de saúde. Recomenda-se a realização de futuros 
estudos para avaliação dos impactos a longo prazo  
da pandemia de COVID-19 na saúde dos pacientes  
fibromiálgicos.
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Introdução: A neuropatia por aprisionamento (entrap-
ment) é definida como uma lesão induzida por pres-
são em um nervo periférico, em um seguimento de 
seu trajeto, devido a estruturas anatômicas ou pro-
cessos patológicos. Relataremos um caso de lesão 
de nervo fibular superficial pós-osteossíntese de fí-
bula, que evoluiu com dor neuropática crônica e in-
capacidade. Relato de caso: Paciente feminina, ASA 
I, 35 anos, encaminhada ao ambulatório de dor crô-
nica do Hospital Pedro Ernesto por dor em tornozelo 
direito, do tipo queimação e choque, principalmente 
ao encostar o pé no chão, EVA 8 iniciada há 2 anos 
após osteossíntese de fratura de fíbula direita. Re-
lato cirúrgico de redução cruenta, implante de para-
fuso intersegmentar e placa de reparo. Admitida no 
ambulatório em uso de bota ortopédica e muletas. 
Ao exame, tornozelo direito atrofiado, com reduzida 
mobilidade articular, dor na região anterolateral distal 
da panturrilha, tornozelo e dorso do pé. Fraqueza na 
eversão do pé. Também referia dor na planta do pé e 
incapacidade de caminhar. Cinesiofobia importante. 
Iniciado tratamento com pregabalina 75 mg 12/12h 
e nortriptilina 10 mg à noite. Realizado bloqueio de 
nervo fibular superficial direito guiado por USG com 
ropivacaína 0,5% 5 ml e dexametasona 4 mg, com alí-
vio importante da dor, permanecendo a dor na região 
plantar. Reavaliada após 1 semana e pela suspeita de 
fascite plantar associada, realizado bloqueio de ner-
vo tibial posterior, guiado por USG, com ropivacaína 
5% e posterior hidrodissecção de fáscia plantar com 
ropivacaína 0,25% 10 ml + dexametasona 10 mg. Am-
bos os bloqueios foram repetidos com intervalo de 
30 dias, foram iniciadas sessões semanais de fisiote-
rapia e paciente participou do grupo multidisciplinar 
de autogerenciamento da dor. Retornou ao ambula-
tório após 60 dias com controle álgico satisfatório, 
EVA 3. Nova reavaliação após 6 meses do início do 
tratamento, mantendo dor de leve intensidade EVA 
2, sem bota ortopédica e sem muletas. Discussão: 
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O aprisionamento de nervo periférico pode ocorrer 
por diversas causas, como trauma contuso, alonga-
mento, compressão com hipóxia, fibrose com apri-
sionamento ou ligadura de sutura. Pode causar uma 
variedade de condições dolorosas, cursando com in-
capacidade e síndromes dolorosas secundárias. No 
caso em questão, a paciente evoluiu também com 
fascite plantar e redução da mobilidade articular do 
tornozelo, por desuso e não movimentação do pé e 
tornozelo por dor intensa. O tratamento da dor neu-
ropática advinda desta condição é realizado com ga-
bapentinoides e antidepressivos tricíclicos, além de 
fisioterapia regular e da realização de bloqueios com 
anestésico local na região acometida. Também está 
descrito na literatura tratamento com toxina botulíni-
ca, crioablação e radiofrequência.
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Tratamento intervencionista de síndrome 
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Introdução: A dor regional complexa trata-se de uma 
neuropatia crônica causada após lesão de tecido mole, 
ósseo ou nervoso e persiste com importante intensi-
dade cronicamente, na maioria dos casos, trata-se de 
uma dor incapacitante. O tratamento intervencionista 
de tal patologia tem se mostrado como uma impor-
tante ferramenta dentro do âmbito do tratamento mul-
timodal da dor. Relato de caso: Paciente masculino, 
61 anos, ASA II, portador de quadro álgico crônico de 
difícil controle, decorrente de avulsão do plexo bra-
quial do lado direito há 15 anos após trauma automo-

bilístico. No mecanismo do trauma, foram lesionadas 
raízes de C7, C8 e T1, sendo submetido a múltiplas ci-
rurgias ortopédicas de reconstrução de plexo. Mesmo 
com tratamento cirúrgico, clínico e fisioterápico, pa-
ciente apresentou persistência da dor neuropática em 
região distal de membro superior direito, em topografia 
de região umeral distal e radial/ulnar proximal e distal, 
de intensidade 10/10 pela escala neurológica da dor. 
Submetido a bloqueio analgésico guiado por ultras-
som em região infraclavicular a nível de fascículos la-
teral, posterior e medial do plexo braquial, com 5 ml de 
ropivacaína 0,1% e decadron 8 mg. Após o bloqueio, 
paciente refere melhora da dor para intensidade 02/10 
pela escala neurológica da dor por mais de 6 semanas. 
Discussão: Os estudos mais recentes demonstram 
melhorias na abordagem da função física, emocio-
nal e mecanismos de enfrentamento da dor causada 
pela síndrome regional complexa. Os pacientes que 
foram tratados de forma abrangente e multidisciplinar 
demonstram achados consistentes com a filosofia de 
melhora da função e sensação de bem-estar como 
um objetivo igual ao de redução da dor em pacientes 
com dor crônica incapacitante. São necessários, ain-
da, mais estudos pragmáticos que demonstrem uma 
sistematização da abordagem intervencionista. O caso 
acima demonstra uma abordagem na qual o tratamen-
to intervencionista da dor foi essencial no manejo mul-
tidisciplinar do tratamento e melhoria da qualidade de 
vida do paciente.
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Introdução: Entre as diversas apresentações dos 
traumas torácicos, as fraturas de costelas são fortes 
contribuintes na morbimortalidade dos pacientes. As 
complicações são diversas e a dor se mostra como 
um fator determinante para a progressão clínica, em 
que os pacientes geralmente necessitam de suporte 
prolongado de UTI e ventilação mecânica (VM). Nesses 
casos, podemos abrir mão do uso de escalas para es-
tratificação de risco, como a rib fracture score (RFS) e 
a STUMBL chest scoring system, que guiam o manejo 
inicial, envolvendo a analgesia convencional e através 
dos métodos de anestesia regional. Entre eles, os blo-
queios dos planos fasciais surgem como excelentes 
alternativas. Relato de caso: Paciente do sexo masculi-
no, 42 anos, hígido, vítima de acidente automobilístico 
de alta energia e trauma torácico contuso, evoluindo 
com insuficiência respiratória aguda refratária a medi-
das de oxigenioterapia não invasiva, sendo intubado e 
mantido sob VM em UTI. Tomografia de tórax com fra-
turas desalinhadas de 3o a 8o arcos costais à esquerda, 
pneumotórax e áreas de contusão ipsilaterais, além de 
fratura de corpo de esterno. Solicitada avaliação pelo 
Centro de Tratamento da Dor no 3o dia de internamen-
to, pois o mesmo se apresentava agitado e com fácies 
de dor em VM, apesar de doses altas de sedoanalgesia 
e bloqueador neuromuscular. Avaliados escores, com 
RFS 7 e STUMBL 24. Decidiu-se por passagem de ca-
teter periférico no plano eretor da espinha à esquerda, 
com administração imediata de 30 ml de levobupiva-
caína a 0,125% e manutenção com infusão contínua 
a 5 ml/h. O paciente evoluiu com excelente resposta 
ao decorrer dos dias, com desmame completo de se-
doanalgesia, melhora da mecânica ventilatória, inter-
calando modos ventilatórios controlado e espontâneo, 
dor ausente em repouso e moderada à movimentação, 
com transferência para enfermaria, decanulação e alta 
do acompanhamento no 21o dia e alta hospitalar no 
25o dia. Discussão: As fraturas de arcos costais podem 
levar a uma progressão das complicações pulmonares 
comumente já presentes em vítimas de trauma toráci-
co, como atelectasia e síndrome do desconforto respi-
ratório do adulto. A fisioterapia respiratória e uma boa 
mecânica ventilatória são essenciais para a reabilita-
ção, porém normalmente limitados uma vez que a dor 
não esteja controlada. A analgesia sistêmica é efetiva 
quando existem poucas fraturas e o comprometimen-
to pulmonar é mínimo, normalmente necessitando de 
técnicas de analgesia regional para manejo adequa-
do. Os bloqueios fasciais guiados por ultrassonografia 

são tecnicamente simples, podendo ser realizados em 
pacientes em uso de anticoagulação sistêmica e com 
fraturas complexas em neuroeixo, além de mínimas al-
terações hemodinâmicas.
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Introdução: Neste relato, apresentamos um bloqueio de 
neuroeixo contínuo com cateter peridural em paciente 
com trauma grave de membros inferiores, permitindo 
um controle adequado da dor, extubação precoce e 
alta para enfermaria em tempo menor que o usual. Re-
lato de caso: Homem de 23 anos, ASA II por obesidade 
grau IV (IMC 42,5), vítima colisão auto X moto, seguido 
por atropelamento de caminhão, apresentava múltiplas 
fraturas expostas de membros inferiores e lesão gra-
ve de partes moles e extenso com desenluvamento da 
coxa direita. Paciente chega ao centro cirúrgico para 
debridamento e fixação externa de membros inferiores, 
realizada anestesia geral balanceada no primeiro mo-
mento por instabilidade hemodinâmica. Nas primeiras 
48 h de admissão na UTI, apresentou melhora do sta-
tus hemodinâmico, sendo retiradas progressivamente 
as drogas vasoativas, com aumento das doses neces-
sárias para sedação. Ele ainda apresentava lesões ex-
tensas e graves de membros inferiores, as quais tinham 
programação de abordagem a cada 48 h e precisavam 
de planejamento anestésico para realização. A dor im-
pedia a retirada da sedação. Diante disso, optou-se 
pela passagem de cateter peridural, que permitiu con-
trole adequado da dor e retirada gradual dos sedativos 
para extubação e via anestésica adequada para os pro-
cedimentos cirúrgicos subsequentes. Realizada passa-
gem de cateter peridural em leito de UTI, nível de pun-
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ção entre L4-L5, agulha no 16, com técnica de perda de 
resistência. Após fixação adequada do cateter, iniciada 
analgesia em bomba de infusão contínua com solução 
de anestésico local. Com controle adequado da dor, 
possibilitou-se a extubação em 24 h. O cateter peridu-
ral do paciente foi utilizado por 14 dias, sendo que nes-
se período sempre se manteve bem posicionado, sem 
sinais flogísticos ou indícios de deslocamento. Nesse 
período, foi usado em 8 debridamentos cirúrgicos, sen-
do a analgesia efetiva e sem necessidade de resgaste 
de medicações venosas. Neste ínterim, o paciente teve 
melhora da mobilização e redução gradativa da dose 
de infusão contínua para controle da dor, devido a me-
lhora das lesões. Ele foi capaz de se sentar no leito e 
recebeu alta da UTI em 15 dias da admissão. Discus-
são: O controle da dor em pacientes críticos continua 
sendo um desafio. A percepção individual da dor e sua 
tolerabilidade difere entre os pacientes, assim como a 
ocorrência de efeitos colaterais das medicações comu-
mente utilizadas. Apesar de não ser comumente usa-
dos em pacientes críticos, a analgesia neuroaxial e os 
bloqueios de nervos periféricos podem beneficiar pa-
cientes cirúrgicos no pós-operatório.
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A Cannabis sativa é considerada uma subs-
tância psicoativa, mas também apresenta compostos 

com propriedades terapêuticas analgésicas, como o 
delta-9-tetraidrocanabinol (THC) e o canabidiol (CBD). O 
grande desafio atual é encontrar um equilíbrio entre seus 
efeitos benéficos e os efeitos adversos, que podem ocor-
rer por uso crônico. Portanto, o objetivo deste trabalho 
visa verificar o estado atual referente ao uso terapêutico 
analgésico do canabidiol. Métodos: Análise de artigos de 
revisão dos últimos 13 anos na base indexadora Medline, 
utilizando-se das seguintes palavras-chave: Cannabis 
sativa, analgesia e dor, além das respectivas variações 
obtidas pelo MeSH. Foram encontrados 28 artigos, mas 
apenas 6 foram selecionados. Resultados: Os compos-
tos da Cannabis atuam em 2 principais receptores: no 
CB1, presente no sistema nervoso central, e no CB2, 
presente em tecidos periféricos. O THC é o principal 
substrato e é conhecido por seus efeitos psicoativos, já 
o CBD não está associado a psicoatividade, alteração da 
função motora, da memória ou da temperatura corporal; 
é um agonista inverso no receptor CB2 humano, o que 
contribui para efeitos anti-inflamatórios, além de reduzir 
os efeitos colaterais do THC. O potencial terapêutico dos 
compostos canabinoides está sob investigação e em al-
guns casos tem se mostrado promissor, como no trata-
mento de fibromialgia, dor crônica na artrite reumatoide, 
dor neuropática, dor pós-operatória e dor pós-traumáti-
ca. No entanto, sua forma de uso ainda não é bem defini-
da na literatura devido aos efeitos adversos: depressão, 
apatia, ansiedade, alteração da memória, susceptibilida-
de à psicose, comprometimento da coordenação motora 
e da fluência verbal, bem como prejuízo no aprendizado. 
Conclusão: Apesar do considerável número de publica-
ções que elucidam a eficácia do uso de canabinoides no 
controle da dor crônica, estudos anteriores não foram 
capazes de identificar o tipo ideal de canabinoide, dose, 
frequência e via de administração no que se refere ao uso 
terapêutico analgésico.
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Acidente vascular encefálico isquêmico 
em pós-operatório imediato de cirurgia 
para síndrome de Eagle: a importância 
dos cuidados na recuperação pós-anes-
tésica. Relato de caso

Renan Silva Claudio*, Rafaela Gomes Costa, Layza Arau-
jo Muniz, Rafael Pagliaro Naves, Jeová Luis Figueiredo 
Epaminondas, Polyanne Lopes de Freitas Scarduelli

Instituição: Sedare Anestesiologia – Hospital São Mateus
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A síndrome de Eagle, também chamada de 
síndrome da artéria carótida, foi descrita inicialmente em 
1937 e consiste em uma condição rara do alongamento 
do processo estiloide e mineralização de todo o complexo 
estilo-hioideo. Apresenta sintomatologia como odinofagia, 
otalgia, cefaleias, trismo e dor facial, explicados pela com-
pressão direta das artérias carótidas. Apesar de não haver 
relatos de acidente vascular encefálico por lesão direta de 
artérias carótidas, infere-se que há o risco devido a sua 
íntima relação com tais vasos. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 22 anos, ASA II (HAS e depressão), portado-
ra de síndrome de Eagle, submetido a cirurgia corretiva. Foi 
monitorizada, venóclise em mão esquerda com Jelco 18G 
e posicionamento em decúbito dorsal. Indução de anes-
tesia geral com sufentanil, propofol, rocurônio e cetamina, 
intubação, ventilação mecânica protetora e manutenção 
com sevoflurano. Durante o procedimento, não apresentou 
instabilidades. Ao término foi encaminhada para a SRPA 
(sala de recuperação anestésica). Encontrava-se afásica, 
respondendo aos comandos, mobilidade de membros 
preservados e sem diminuição de força, primeiramente 
optado por observação. Após 30 min, evoluiu com qua-
dro de agitação psicomotora e diminuição de força 1+/4+ 
em membros à direita. Realizada tomografia em caráter 
de urgência, evidenciados sinais de isquemia em território 
de artéria cerebral média esquerda. Encaminhada para a 
UTI, submetida a angiografia, trombectomia mecânica em 
artéria carótida interna e artéria cerebral média esquerda, 
angioplastia e implante de stent. Recebeu alta hospitalar 
após 2 semanas com início de fisioterapia motora e boa 
recuperação após 3 meses. Discussão: A apófise estiloide 
é uma projeção óssea alongada, cilíndrica e pontiaguda, 
com comprimento variável de 2–3 cm, servindo como pon-
to de inserção para os músculos estilo-hioideos, glosso e 

faríngeo. Relatos indicam uma prevalência de 4–28% de 
tais alterações anatômicas na população em geral e não 
foi encontrado estudos e relatos de lesões cerebrais isquê-
micas após correção cirúrgica. A sintomatologia está reser-
vada aos casos em que existe a proximidade e pinçamento 
do alongamento ósseo com as artérias carótidas interna 
e externa, nervo trigêmeo, facial, glossofaríngeo e vago. 
Pode ser acessado cirurgicamente pela via oral com corre-
ção e artroplastia. Devido à íntima relação com as artérias 
carótidas, conclui-se que existe o risco de lesão direta com 
consequências devastadoras. Durante a primeira avaliação 
da equipe de anestesiologia, foi observado afasia isolada, 
confundindo o diagnóstico com crise conversiva ou res-
posta a dor da manipulação cirúrgica, porém optado pelo 
exame físico neurológico seriado, evidenciada mudança e 
piora do quadro. Conclui-se que o tempo para recupera-
ção pós-anestésica é de suma importância e necessidade 
em cirurgias com risco de lesões graves e significativas, 
mesmo que não apresente sintomas clássicos.
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Ações conjuntas de entidades científicas 
em prol do acesso seguro a medicamen-
tos importados na escassez gerada pela 
pandemia: relato de caso
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O acesso a medicamentos indispensáveis, 
especialmente envolvendo analgesia, sedação e bloqueio 
neuromuscular, foi seriamente comprometido em razão 
da pandemia pela COVID-19. O desabastecimento foi 
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exaustivamente enfrentado pelos estabelecimentos de 
saúde e representou um grave problema global de saúde 
pública. Medidas visando mitigar esse problema preci-
saram ser implementadas, como flexibilização da legis-
lação, responsável por regular a comercialização de me-
dicamentos importados, uma vez que planos de resposta 
rápida deveriam ser imediatos, dado o cenário de crise 
sanitária instalado. Relato de caso: Entidades científicas 
unidas pelo mesmo propósito elaboraram documentos 
orientativos impulsionadas pela preocupação de tentar 
criar condições capazes de preservar minimamente a 
qualidade, eficácia e segurança relacionadas ao uso dos 
medicamentos importados adquiridos durante a crise de 
escassez no mercado. Via de administração, forma far-
macêutica, concentração, condições de armazenamento 
e preparo foram questões técnicas que mereceram aten-
ção redobrada, pois têm impacto importante na prática 
clínica e poderiam ser decisivas para o melhor desfecho. 
Assim, foram elaborados documentos de contingência 
que sugeriram medidas como: a padronização de rótulos 
de identificação para embalagens primárias e secundá-
rias, obedecendo preferencialmente à padronização in-
ternacional por cores considerando classe a terapêutica, 
alertas com o objetivo de despertar nos profissionais o 
olhar atento a possíveis particularidades técnicas, car-
tazes como estímulo visual, além de ampla divulgação. 
Discussão: Com a escassez, amplamente publicizada e 
relatada pela comunidade científica, e as alternativas dos 
mais diversos medicamentos importados sendo comer-
cializadas, a preocupação e os riscos envolvendo o uso 
aumentaram significativamente. Esse fato é compreen-
sível, pois foi necessário lidar com as divergências das 
apresentações importadas, considerando o mercado na-
cional. Esses fatores ameaçaram fortemente a segurança 
do paciente, pois muitas vezes as unidades de saúde so-
mente tinham disponíveis exclusivamente apresentações 
importadas. Ainda convém destacar que os procedimen-
tos de analgesia, sedação e bloqueio neuromuscular, por 
exemplo, requerem o uso de medicamentos de alta vigi-
lância que, quando comparados a outros, oferecem maior 
risco potencial de causar eventos adversos graves caso 
falhas evitáveis possam vir a acontecer. Considerando 
os fluxos que envolvem o acesso a medicamentos nos 
estabelecimentos de saúde e entendendo a saúde como 
ecossistema que compõe uma integração de serviços 
complexos, a produção desses documentos possibilitou 
contribuição em prontidão aos estabelecimentos de saú-
de, que tiveram acesso à informação, tão importante em 
meio à crise e indispensável ao sucesso terapêutico. A 
união de esforços multidisciplinares é relevante na elabo-
ração de planos de contingência e devem ser considera-
dos em futuros eventos sanitários.
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Alterações ultrassonográficas da glân-
dula tireoide em profissionais do centro 
cirúrgico de hospital referência no trata-
mento do câncer: resultados parciais 
de estudo observacional

Renata Larissa de Araujo Fernandes*, Donn Thell Frewyd 
Sawntzy Junior, Wagner Elisiario Monteiro, Ana Beatriz 
Elisiario Barroso, Ivandete Coelho Pereira Pimentel, Mir-
lane Guimarães de Melo Cardoso 

Instituição: CET do Instituto de Anestesiologia do Ama-
zonas – Fundação Centro de Controle de Oncologia do 
Estado do Amazonas
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Vários fatores estão envolvidos na fisiopa-
tologia das disfunções tireoidianas, como mecanismos 
autoimunes, gênero, estilo de vida, fatores ambientais, 
exposição a radiações ionizantes e exposições ocupa-
cionais. Nódulos tireoidianos são encontrados na pal-
pação da glândula tireoide e representam a principal 
manifestação de uma série de doenças tireoidianas. A 
US de tireoide é importante para avaliar nódulos tireoi-
dianos, principalmente os não palpáveis, e traz benefí-
cios no manejo dessas afecções devido à precocidade 
do diagnóstico. Profissionais de saúde dos centros ci-
rúrgicos aparentemente reúnem fatores que aumentam 
o risco para esse tipo de alterações, pois são lugares 
insalubres que expõem a equipe à radiação ionizante e 
aos resíduos de gases anestésicos (RGA). Recentemen-
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te, um grupo de pesquisa da Fundação do Centro de 
Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCE-
CON) demonstrou uma incidência estimada de 2,5% de 
neoplasia maligna de tireoide em médicos anestesiolo-
gistas, sendo o tempo de exposição o fator de maior 
correlação com as alterações na glândula tireoide. O 
objetivo deste estudo foi identificar a frequência das 
alterações ultrassonográficas tireoidianas relacionando 
com parâmetros clínicos epidemiológicos dos profis-
sionais de saúde que trabalham no centro cirúrgico da 
FCECON. Métodos: Estudo transversal em andamento, 
aprovado pelo CEP, que envolveu profissionais da área 
de saúde com atividades exclusivas em centro cirúrgi-
co da FCECON. O tamanho da amostra foi estimado 
considerando os parâmetros estatísticos da fórmula 
de cálculo do tamanho da amostra para população fi-
nita, perfazendo um tamanho de amostra igual a 101. 
Todos os participantes foram submetidos a coleta de 
dados demográficos e antecedentes clínicos por meio 
de questionários, exame físico e US de tireoide. Para 
correlações entre as alterações ultrassonográficas e 
as variáveis clinico-epidemiológicas, será utilizado o 
coeficiente de correlação de Pearson e/ou coeficiente 
de correlação de Spearman. Resultados: Foram avalia-
dos, até o momento, 100 profissionais que trabalham 
no centro cirúrgico da FCECON, porém somente 78 
realizaram US; 37,1% apresentaram alterações, como 
tireoidite, nódulos e cisto, sendo este último o mais fre-
quente (55%). Os médicos foram os profissionais que 
mais apresentaram alterações na US (59%). Quanto 
aos dados demográficos, o gênero feminino (59%) foi o 
mais acometido na faixa etária de 30–39 anos (34%) das 
que se autorreferiam parda/mulata (53%). A exposição 
a radiações ionizantes foi estatisticamente significativa 
para o resultado da ultrassonografia alterada e a carga 
horária semanal também chamou atenção. Conclusão: 
De acordo com nossos resultados parciais, a exposição 
ocupacional à radiação ionizante desses profissionais 
mostra-se relevante, confirmando a importância dos 
aparatos de biossegurança disponíveis. Além disso, o 
tempo de exposição também parece representar um fa-
tor de risco a esses profissionais.
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Análise da prevalência do tipo de diag-
nóstico dos pacientes admitidos na UTI 
cardiológica do Hospital Anis Rassi, Goiâ-
nia/GO: estudo observacional
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Introdução: O conhecimento acerca da prevalência do 
tipo de diagnóstico dos pacientes admitidos em Uni-
dade de Terapia Intensiva Cardiológica é fundamental 
para o entendimento do diagnóstico e prognóstico no 
processo de assistência à saúde das doenças cardio-
vasculares. Este estudo dos tipos de diagnóstico dos 
pacientes admitidos permite identificar os principais as-
pectos clínicos e laboratoriais buscando os serviços de 
saúde no período pós-pandemia. Assim, objetivou-se 
caracterizar a prevalência do tipo de diagnóstico dos 
pacientes internados na UTI Cardiológica do Hospital 
do Coração Anis Rassi. Métodos: Estudo retrospectivo 
dos pacientes internados na UTI Cardiológica do Hos-
pital do Coração Anis Rassi no ano de 2022, no perío-
do de 28 de janeiro a 30 de junho, através da análise 
de dados obtidos pelo módulo Epimed (epimed.com.
br). Resultados: O presente estudo observou um total 
de 421 novas internações no período estudado. Foram 
observadas 260 internações (61,8%) com diagnóstico 
cardiovascular, seguido de 73 internações (17,3%) da 
monitoração e 31 internações (7,4%) com diagnóstico 
de sepse/infecção. De um total de 242 internações com 
diagnósticos principais mais frequentes, 31 (12,8%) fo-
ram da insuficiência cardíaca aguda (descompensada), 
25 (10,3%) com angina instável e 22 (9,1%) com infarto 
miocárdico sem supra de ST. Dentre as 179 internações 
com diagnósticos secundários mais frequentes obser-
vados, tivemos 36,3% com monitoração/observação 
clínica, 5% com infarto miocárdico sem supra de ST e 
4,5% com insuficiência cardíaca aguda (descompensa-
da). O conhecimento acerca dos tipos de diagnóstico 
dos pacientes admitidos na UTI Cardiológica do Hos-
pital Anis Rassi é importante para o entendimento do 
diagnóstico e prognóstico desses pacientes. Os tipos 
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de internações segundo o diagnóstico apresentaram 
que 62% das admissões foram de origem cardiovascu-
lar e 17,3% da monitoração. Dentro da UTI Cardiológi-
ca, a admissão do paciente cardiovascular foi predomi-
nante, como o esperado para a UTI Cardio. Conclusão: 
A presente revisão dos dados retrospectivos sobre o 
perfil diagnóstico da UTI Cardiológica do Hospital do 
Coração Anis Rassi, Goiânia/GO, apresentou uma pre-
dominância de doentes cardiovasculares, seguidos de 
internações com insuficiência cardíaca aguda (des-
compensada) e angina, no período pós-pandemia.
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Análise de custo de medicações para 
anestesia geral nos períodos pré e  
pós-pandemia de SARS-CoV-2: estudo  
observacional
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Introdução: Com o advento da pandemia, no início 
do ano de 2020, ocorreu um aumento nos preços dos 
medicamentos utilizados para a realização de procedi-
mentos anestésicos vendidos para os hospitais. O ob-
jetivo principal do estudo foi avaliar a variação do custo 
dos anestésicos, utilizados para a realização de anes-
tesia geral, entre os períodos anterior e após o início da 
pandemia de SARS-CoV-2. Como objetivo secundário, 
foi avaliado se existe diferença de custo entre anestési-
cos para anestesia venosa total e inalatória no ano mais 
recente. Métodos: Foram investigados 105 relatórios 
válidos de anestesia para laparotomias exploradoras 
abertas ou videolaparoscópicas realizadas em um hos-
pital privado no Sul do Brasil, e após foram analisados 
os custos dos medicamentos utilizados em duas técni-

cas de anestesia geral: anestesia venosa total (AVT) e 
anestesia balanceada com o uso de gases anestésicos. 
Os valores pagos pelas medicações anestésicas foram 
fornecidos pela farmácia do centro cirúrgico hospitalar. 
Para realizar a comparação, obteve-se o custo médio e 
o custo por hora das anestesias em relatórios anesté-
sicos dos últimos trimestres de 2019, 2020 e 2021 (33, 
43 e 29 relatórios respectivamente). Resultados: houve 
diferença estatística significativa de custo (médio e por 
hora) entre os períodos para ambas as técnicas, sem 
que houvesse diferença na duração das cirurgias en-
tre cada período (média 2019 = 91,2 min; média 2020 
= 91 min; média 2021 = 90,8 min; p = 0,99). O custo 
médio para a anestesia venosa total no ano de 2019 
foi de R$ 380,19 (R$ 229,30/h); em 2020, de R$ 522,23 
(R$ 472,13/h); e em 2021, de R$ 366,64 (R$ 247,38/h). 
Para anestesia balanceada, o custo médio em 2019 
foi de R$ 80,86 (R$ 66,32/h); em 2020, de R$ 153,43 
(R$ 109,97/h); e em 2021, de R$ 122,81 (R$ 90,40/h). 
Em análise post-hoc, houve diferença significativa de 
custo/hora em AVT entre os períodos de 2019-20 (p = 
0,01) e 2020-21 (p = 0,04), e em anestesia balanceada, 
apenas no período de 2019-20 (p = 0,02). Na compara-
ção entre AVT e anestesia balanceada, a primeira mos-
trou-se com custo significativamente maior (custo/hora 
R$247,38 contra R$90,40; p = 0). Conclusão: Neste es-
tudo, foi demonstrada a elevação expressiva do custo/
hora da anestesia geral no primeiro ano de pandemia 
(2020), porém não houve diferença estatística entre 
2019 (pré-pandemia) e 2021 (pós-pandemia) em ambas 
as técnicas anestésicas analisadas. Como limitações, 
pode-se citar a ausência de avaliação de custo-efetivi-
dade entre as técnicas anestésicas, ausência de ajus-
te de consumo de anestésicos de acordo com fatores 
próprios dos indivíduos e a opção por não avaliar custo 
de medicamentos não anestésicos e materiais de con-
sumo. Além disso, os valores de medicações foram 
obtidos de um único hospital da rede privada do sul 
do Brasil. No entanto, os achados contribuem para o 
entendimento inicial do impacto da inflação nos preços 
de anestésicos utilizados em anestesia geral nos últi-
mos 3 anos.
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Análise de microcusteio em pacientes de 
alto risco cirúrgico submetidos a cirurgia 
colorretal e uma nova linha de cuidados 
estendidos no perioperatório: estudo de 
coorte

Cleiton da Silva Pando¹*, Luciana Paula Cadore Stefani², 
Clarissa Mendanha¹, Michelle Moraes Jacinto¹, Ana Pau-
la Beck da Silva Etges¹, Lara Both Palazzo¹ 

¹Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ²Universidade Fe-
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Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Pacientes de alto risco cirúrgico são responsá-
veis pela maior parte das complicações e óbito no período 
pós-operatório. Melhorias no cuidado perioperatório po-
dem reduzir mortes de causas evitáveis, porém isso requer 
adequação às particularidades de cada local. Nosso gru-
po desenvolveu uma linha de cuidado adotada como “pa-
cote de cuidado do paciente de alto risco cirúrgico”; ela 
envolvia vigilância pós-operatória desses pacientes por 
48 h quando não apresentavam critérios para admissão 
eletiva em cuidado intensivo. O pacote consistia de seis 
elementos: identificação do risco; emprego de checklist na 
alta da sala de recuperação; pronta admissão ao ambiente 
de internação pela enfermeira; intensificação na monito-
rização dos sinais vitais; medidas de troponina sérica; e 
acesso imediato a suporte de time de resposta rápida, se 
necessário. Nosso objetivo foi analisar economicamente 
o cenário de saúde e o impacto que a intervenção e sua 
implementação causariam no sistema de saúde. Métodos: 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob número 
CAAE 32668919000005327. Nossa análise retrospectiva 
avaliou dados do pós-operatório de 42 pacientes no grupo 
da intervenção e comparou os custos médios do cuidado 
usual de 45, controles. Os prontuários foram revisados e um 
fluxo do atendimento de cada paciente foi descrito, identi-
ficando todos os recursos empregados: profissionais, es-
trutura física, procedimentos, exames e medicações. Esse 
mapeamento foi realizado de acordo com os itens citados, 
dentro do fluxo de atendimento de cada paciente. Custos 
relacionados aos profissionais foram admitidos de acor-
do com a folha de pagamento destes. Dados do centro 
de custeio da instituição foram utilizados para os demais 
itens, sendo que não incluíam nenhuma margem de lucro. 
O tempo de consumo de cada recurso foi baseado no tem-
po médio de atendimento por cada profissional envolvido 

naquela etapa do fluxo de cuidado. Resultados: O custo 
médio por paciente no grupo intervenção foi R$ 11.186,33, 
46% mais alto que o controle, que fora R$ 7.659,17. O cus-
to médio de medicações no grupo 1 foi R$ 5.214,32, vs.  
R$ 1.493,53 no grupo 2; esse resultado mostra um au-
mento de 249%. Foram analisados custos relacionados 
ao trabalho direto e indireto: custos do atendimento mé-
dico diretos foram 23,3% maiores no grupo intervenção. 
Gastos com contato indireto com demais profissionais 
foram 36% maiores no grupo intervenção. Conclusão: O 
grupo da intervenção consumiu mais recursos e levou a 
um reconhecimento precoce de complicações e melhora 
do cuidado. O maior custo inicial foi relacionado ao sig-
nificativo aumento do uso de medicações, que pode ser 
compensado por benefícios a longo prazo.
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Introdução: O conhecimento acerca do perfil socio-
demográfico dos pacientes admitidos em Unidade de 
Terapia Intensiva Cardiológica é crucial no sentido de 
proporcionar informações consistentes que possibilitem 
melhor planejar o processo de assistência à saúde das 
doenças cardiovasculares. O conhecimento do perfil so-
ciodemográfico dos pacientes admitidos permite identi-
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ficar os principais aspectos epidemiológicos buscando 
os serviços de saúde no período pós-pandemia. Assim, 
objetivou-se caracterizar o perfil sociodemográfico dos 
pacientes internados na UTI Cardiológica do Hospital do 
Coração Anis Rassi. Métodos: Estudo retrospectivo dos 
pacientes internados na UTI Cardiológica do Hospital do 
Coração Anis Rassi no ano de 2022 no período de 28 
de janeiro a 30 de junho, através da análise de dados 
obtidos pelo módulo Epimed (epimed.com.br). Resulta-
dos: O presente estudo observou um total de 606 novas 
internações no período estudado. Destes, 378 pacientes 
são do sexo masculino (62%). A média da idade obser-
vada foi de 66,5 anos (±14,5). A faixa etária predominan-
te foi de 65–80 anos 42,7% (259/606), e de 45–64 anos 
33,5% (203/606). Entre os tipos de internação observa-
dos, cirurgia eletiva 49,5% (300/606) foi seguida de 40% 
do grupo clínico (242/606) e 8% (50/606) das cirurgias 
de urgência e emergência. Entre as origens das admis-
sões, a sala de Hemodinâmica foi a mais representati-
va, com 42,4% (257/606), e 222 admissões (36,6%) da 
Emergência. A média do escore fisiológico agudo sim-
plificado (SAPS 3) foi de 30,2 pontos (±9,3). Discussão: 
O conhecimento acerca do perfil sociodemográfico do 
paciente admitido na UTI Cardiológica do Hospital Anis 
Rassi é importante para o entendimento epidemiológi-
co dos pacientes atendidos na UTI Cardio/Hospital Anis 
Rassi. A admissão de pacientes de diferentes tipos de 
internação (clínico, cirurgia eletiva, urgência/emergên-
cia), e origem (Enfermaria, Emergência, Centro Cirúrgico 
entre outros) demonstra o perfil epidemiológico dos pa-
cientes atendidos pelo hospital. A admissão de cerca de 
2/3 de pacientes do sexo masculino com idade média 
de 66,5 anos demonstra que o perfil sociodemográfico 
de pacientes no período pós-pandemia corrobora com 
os pacientes atendidos na UTI Geral de outros hospitais 
do mesmo segmento no país. Conclusão: A presente re-
visão dos dados retrospectivos sobre o perfil sociode-
mográfico das UTI Cardiológica do Hospital do Coração 
Anis Rassi, Goiânia/GO apresentou uma predominância 
de homens com média de 66,5 anos, oriundos de cirur-
gia eletiva, da sala de Hemodinâmica, com escore fisio-
lógico agudo simplificado (SAPS3) de 30,3 pontos.
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Introdução: O conhecimento acerca do perfil sociodemo-
gráfico dos pacientes admitidos em Unidade de Terapia 
Intensiva Geral é crucial no sentido de proporcionar infor-
mações consistentes que possibilitem melhor planejar o 
processo de assistência à saúde das doenças cardiovas-
culares. O conhecimento do perfil sociodemográfico dos 
pacientes admitidos, permite identificarmos os principais 
aspectos epidemiológicos buscando os serviços de saúde 
no período pós-pandemia. Assim, objetivou-se caracterizar 
o perfil sociodemográfico dos pacientes internados na UTI 
Geral do Hospital do Coração Anis Rassi. Métodos: Estu-
do retrospectivo dos pacientes internados na UTI Geral do 
Hospital do Coração Anis Rassi no ano de 2022 no período 
de 28 de janeiro a 30 de junho, através da análise de dados 
obtidos pelo módulo Epimed (epimed.com.br). Resultados: 
O presente estudo observou um total de 287 novas interna-
ções no período estudado. Destas, 157 pacientes são do 
sexo feminino (54,7%). A média da idade observada foi de 
65,6 anos (±17,4). A faixa etária predominante foi de 65–80 
anos 37,3% (107/287), e de 45–64 anos 28,2% (81/287). 
Entre os tipos de internação observados, o primeiro lugar 
é do tipo clínico, com 60,3% (173/287), seguidos de 31% 
da cirurgia eletiva (89/287) e 8% (263/287) das cirurgias 
de urgência e emergência. Entre as origens das admis-
sões, o Centro Cirúrgico foi o mais representativo, com 
36,2% (104/287), e 94 admissões (32,7%) da Emergência. 
A média do escore fisiológico agudo simplificado (SAPS 3)  
foi de 50,7 pontos (±17,1). Vinte e cinco porcento das ad-
missões apresentaram sepse e choque séptico no D1 de 
UTI. Discussão: O conhecimento acerca do perfil sociode-
mográfico do paciente admitido na UTI Geral do Hospital 
Anis Rassi é importante para o entendimento epidemioló-
gico dos pacientes atendidos. A admissão de pacientes 
de diferentes tipos de internação (clínico, cirurgia eletiva, 
urgência/emergência), e origem (Enfermaria, Emergência, 
Centro Cirúrgico entre outros) demonstra o perfil epide-
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miológico dos pacientes atendidos pelo hospital. A ad-
missão de 54,7% pacientes do sexo feminino, com idade 
média de 65,6 anos e oriundos da clínica e cirurgia eleti-
vas demonstra um perfil sociodemográfico de pacientes 
que apresentaram alguma condição clínica não assistida 
no período da pandemia do SARS-CoV-2. Conclusão: A 
presente revisão dos dados retrospectivos sobre o perfil 
sociodemográfico da UTI Geral do Hospital do Coração 
Anis Rassi, Goiânia/GO apresentou uma predominância 
de mulheres, com média de 65,6 anos, oriundas da clínica 
e cirurgia eletiva, com escore fisiológico agudo simplifica-
do (SAPS3) de 50,7 pontos, e 25% das admissões apre-
sentaram sepse e choque séptico no D1 de UTI.
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Anestesia geral em paciente com históri-
co de hipertermia maligna: relato de caso
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Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma doença ge-
nética complexa do músculo esquelético normalmente ma-
nifestando-se como uma crise hipermetabólica quando um 
indivíduo sensível é exposto ao anestésico inalatório halo-
genado ou relaxante muscular despolarizante. A incidência 
de HM na população em geral é cerca de 1:50.000 aneste-
sias. Ocorrem com maior frequência no sexo masculino em 
relação ao feminino (2:1). Relato de caso: Paciente mulher, 
42 anos, ASA II, histórico de ansiedade e alergia a látex. Em 
uso regular de fluoxetina e anticoncepcional oral. Relato 
pessoal de hipertermia maligna durante ressecção tumoral 
retro-orbitário. Já submetida a septoplastia e laparoscopia 
por endometriose. Exame físico e laboratorial sem altera-
ções. Proposta de reabordagem com enxerto de gordura 
temporal. Após ansiólise com midazolam 2 mg, optado 
por anestesia geral venosa total com intubação orotra-

queal, sem intercorrências. Utilizado em bomba de infusão 
contínua propofol (total 780 mg) e remifentanil (total 800 
mcg), além de dexametasona 10 mg, cetoprofeno 100 mg, 
sulfato de Mg 2 g, clonidina 100 mcg, cetamina 50 mg e 
rocurônio 40 mg. Duração cirúrgica de 150 min com sinais 
vitais estáveis. Encaminhada à sala de recuperação pós-
-anestésica estável, sem intercorrências. Discussão: Vários 
cuidados são necessários nos portadores ou com suspeita 
de HM. Preparo específico da sala cirúrgica e confirmação 
da disponibilidade de dantrolene são primordiais. Neste 
caso, algumas condutas foram tomadas para a segurança 
da paciente, como retirada os vaporizadores, troca da cal 
sodada, lavagem do aparelho de anestesia com fluxo con-
tínuo de oxigênio a 10 L/min, durante 10 min, instalação de 
novo circuito ventilatório, além da comprovação da quanti-
dade necessária de dantrolene. No pós-anestésico imedia-
to, são imprescindíveis os cuidados rotineiros somados a 
avaliação de contraturas musculares por no mínimo 4–5 h. 
Em decorrência da gravidade e raridade da HM, é indiscu-
tível que este relato de caso é relevante para evidenciar a 
importância do cuidado, desde o preparo da sala até a alta 
do paciente, assim como a habilidade de reconhecimento 
precoce de deflagração de crise para tratamento imediato, 
minimizando a chance de piores desfechos.
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Introdução: Infecção do sítio cirúrgico (ISC) é causa de 
morte em até 77% dos pacientes cirúrgicos. Pode ser 
evitada e os critérios de prevenção, quando seguidos, 
auxiliam na diminuição da incidência em até 50%. As 
indicações variam de acordo com o risco infeccioso 
do procedimento cirúrgico e fatores do paciente. A an-
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tibioticoprofilaxia (APC) cirúrgica é efetiva para reduzir 
ISC quando administrada pré-cirurgia, com antibiótico 
adequado, em tempo hábil antes da incisão, em mais 
de uma dose em cirurgias de longa duração, em do-
ses regulares para manter uma concentração inibitó-
ria mínima satisfatória, e pode ser mantida até 24 h no 
pós-operatório. Porém, ainda existem discrepâncias na 
utilização com relação a dose, tipo (escolha do antibió-
tico) e período, e isso pode comprometer a segurança 
e eficácia. Estudos anteriores demonstram um padrão 
de déficit na adesão aos protocolos de APC em outros 
serviços, ou até uso de antibióticos sem critérios defi-
nidos. Por isso, o objetivo deste trabalho foi descrever 
a utilização da APC e comparar sua adequação com a 
literatura. Métodos: Foi realizado um estudo descritivo 
transversal em um hospital privado de nível quaternário. 
Foram extraídos os dados de indicadores de utilização 
de APC descritos em boletins anestésicos no período 
de junho de 2021 a junho de 2022, referentes a cirur-
gias de múltiplas especialidades e portes cirúrgicos dis-
tintos. Realizou-se uma análise exploratória dos dados 
principais. Resultados: De um total de 9730 pacientes, 
1048 não atendiam aos critérios do protocolo. Dos 8681 
que atendiam, apenas 6989 (80%) fizeram uso de APC. 
A cefazolina foi o antibiótico mais usado (62%), segui-
da por cefuroxima (9%) e ceftriaxona (7,9%). Foi utili-
zado apenas um antibiótico em 92,7% e dois ou mais 
em 7,3%. Dos pacientes que atendiam ao protocolo, 
mas não fizeram o uso, 46,3% já estavam em uso de 
antibiótico, 29,3% foram “a pedido do cirurgião”, 1,9% 
por alergias ao antibiótico padrão e 22,4% por “outros 
motivos”. A repetição de dose no tempo correto foi feita 
em 86,2%. Conclusão: A APC é considerada adequa-
da quando segue o protocolo próximo a 100%. Então, 
a utilização de antibioticoprofilaxia cirúrgica foi inade-
quada no período do estudo. Com relação aos motivos 
de não utilização, encontrou-se uma alta influência dos 
cirurgiões no processo decisório, demonstrando uma 
necessidade de engajamento das equipes nos protoco-
los institucionais. Além disso, 22,4% não utilizaram por 
motivos desconhecidos, indicando um alerta para um 
estudo aprofundado e até uma mudança da ferramenta 
de notificação deste indicador, de forma a auxiliar a cor-
reta identificação das causas.
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Introdução: As vantagens da anestesia de baixo fluxo são 
conhecidas há décadas, sendo a economia do anestésico 
inalatório uma das mais evidentes. Aparelhos de aneste-
sia cada vez mais modernos e com soft wares de precisão 
permitem a administração de anestesia inalatória com 
fluxo total de gases cada vez menor. Entretanto, mesmo 
com tais tecnologias disponíveis, ainda há certa resistên-
cia para implementação da anestesia de baixo fluxo em 
caráter institucional. Logo, identificamos uma oportunida-
de para maior incentivo de seu uso e aumento da adesão 
dos anestesiologistas, especialmente em meio ao cres-
cente debate a respeito de sustentabilidade e impacto 
ambiental. Métodos: Aplicação de questionário anônimo 
e digital aos anestesiologistas e residentes de um hospital 
universitário para identificar fatores impeditivos ao uso de 
anestesia de baixo fluxo. Além disso, foi acessada a tela 
de configuração do sistema de cada aparelho de aneste-
sia Dräger Perseus® A500 (total de 9) para registro de cál-
culo do desperdício de anestésico inalatório. Resultados: 
Dos 25 membros do serviço que responderam o questio-
nário, todos disseram conhecer o conceito de anestesia 
em baixo fluxo; 52% afirmaram sempre utilizar baixo fluxo 
e 48% afirmaram uso ocasional. A principal razão que os 
leva a usar baixo fluxo é a preservação da temperatura 
corporal (52%), seguido da redução da poluição ambien-
tal (24%) e da redução de custos (12%). Noventa e seis 
porcento dos respondentes afirmaram que a implantação 
de novos aparelhos aumentou o uso de anestesia de bai-
xo fluxo na prática diária. Foram analisados 9 aparelhos 
de anestesia. Foi constatado o desperdício total de 47,3 
litros de sevoflurano em 25 meses, com uma taxa de des-
perdício mensal de 2,9 litros em todo o serviço. O apa-
relho de anestesia utilizado na instituição dispõe de três 
principais ferramentas auxiliares para administração de 
anestesia de baixo fluxo: assistente de baixo fluxo, eco-
nometer e a previsão de CAM. Questionados sobre tais 
ferramentas, 72% afirmam conhecê-las, mas apenas par-
cialmente: 92% afirmam saber utilizar a previsão de CAM, 
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mas somente 56% utilizam o econometer. Questionados 
sobre o treinamento dessas ferramentas, 88% acreditam 
que falta treinamento para o uso delas. Conclusão: Após 
análise dos questionários e do cálculo de desperdício de 
sevoflurano podemos concluir que, embora a maioria dos 
anestesiologistas e residentes afirme utilizar anestesia em 
baixo fluxo em sua prática diária, a taxa mensal de des-
perdício é superior ao ideal. O desconhecimento sobre as 
ferramentas disponíveis para auxílio de baixo fluxo pode 
estar relacionado a isso. Essa informação nos levou a 
criar um manual simplificado para dar suporte aos anes-
tesiologistas em sua prática diária em relação a anestesia 
de baixo fluxo. Esperamos que assim possamos reduzir 
o desperdício de gás anestésico, melhorando a qualidade 
do ato anestésico para o paciente, além de reduzir custos 
e promover uma anestesia mais sustentável.
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Introdução: Os estilos de aprendizagem (EA) são manei-
ras que uma pessoa utiliza para conseguir aprender o que 
lhe é proposto. Tais estilos são únicos e pessoais. Levan-
do em consideração as diferenças interindividuais dentro 
do processo de ensino-aprendizagem, foi desenvolvido 
o presente estudo na tentativa de entender melhor so-
bre o predomínio dos diferentes EA entre os residentes 
de anestesiologia de cada ano de nossa instituição, além 
de suscitar a discussão sobre a individualização do em-
prego das estratégias metodológicas de ensino. Méto-
dos: Pesquisa de campo quantitativa, experimental, na 
qual foi utilizada um questionário de estilo de aprendiza-

gem proposto por Honey-Munford validado, cuja versão 
portuguesa inclui 80 itens (20 para cada um dos quatro 
estilos: ativo, reflexivo, teórico e pragmático). O estudo 
foi submetido ao comitê de ética institucional. A amos-
tra consistiu em 12 participantes, divididos por estratos 
(4 R1, 4 R2 e 4 R3), os quais consentiram em participar 
da pesquisa. Os dados foram coletados e dispostos em 
planilhas do Microsoft Excel versão 2013 para Windows. 
Resultados: Os respondentes apresentaram idades entre 
26–37 anos, com média de 30 anos, sendo 4 do sexo 
feminino e 8 do masculino. O tempo médio de formado 
da graduação foi de 4 anos. Em relação aos EA relata-
dos, houve maior pontuação nos perfis teórico, 9 de 12 
(75%), e reflexivo, 8 de 12 (67%), do total das respostas. 
Os grupos R1 e R3 foram os mais heterogêneos, com 
predomínio dos perfis reflexivo, 6 de 8 (75%), teórico, 4 
de 8 (50%), e pragmático, 4 de 8 (50%), das respostas. O 
grupo dos R2 se comportou de forma mais homogênea, 
com predomínio dos EA reflexivo 4 de 4 (100%) e teórico 
3 de 4 (75%) das respostas. O perfil ativista foi o menos 
predominante dos EA relatados, com 2 de 12 (17%) das 
respostas. Conclusão: Em nossa amostra, os EA mais 
predominantes foram os perfis teórico e reflexivo. Entre-
tanto, quando realizada a análise da prevalência dentro 
dos grupos, notam-se heterogeneidades, sobretudo nos 
R1 e R3, o que nos faz refletir sobre a importância da 
adoção de estratégias metodológicas distintas na abor-
dagem desses alunos, visando um processo de ensino-
-aprendizagem mais equânime e inclusivo.
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Introdução: Abdome agudo inflamatório (AAI) é causa 
frequente de cirurgia de urgência. Mesmo com o tempo 
recomendado para o jejum, os pacientes com AAI podem 
apresentar conteúdo gástrico aumentado. Isso pode 
ocorrer por um retardo no esvaziamento, pela doença de 
base, por dor e por efeito de certos medicamentos, como 
opioides. Assim, são de risco para broncoaspiração no 
momento da indução da anestesia geral. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar o conteúdo gástrico 
através da ultrassonografia gástrica (USG) em pacientes 
submetidos a cirurgias de urgência por AAI. Métodos: 
Foram incluídos no estudo pacientes adultos com diag-
nóstico de AAI e indicação cirúrgica de urgência. Na sala 
de cirurgia, antes da indução anestésica, foi realizada 
a USG nas posições de decúbito dorsal (DD) e decúbi-
to lateral direito (DLD), com o cálculo da área do antro 
gástrico. A avaliação do conteúdo gástrico foi qualitativa 
(imagem compatível com estômago vazio, presença de 
conteúdo sólido ou líquido) e quantitativa. Esta foi obtida 
utilizando-se a área do antro gástrico através de fórmu-
la já validada. Foram avaliados os dados demográficos 
dos pacientes, o tempo de início dos sintomas, o tem-
po de jejum para alimentos sólidos e água, e a técnica 
de indução anestésica. Foi considerado como risco de 
broncoaspiração os pacientes com a presença de con-
teúdo gástrico sólido, ou líquido superior a 1,5 ml.kg-1. 
As variáveis quantitativas foram analisadas pela média e 
desvio padrão (M±DP), e as categóricas pela distribui-
ção de frequência. Para a correlação entre as variáveis 
categóricas, utilizou-se o teste exato de Fisher. Resulta-
dos: Participaram do estudo 61 pacientes com idade de 
39 ± 15 anos submetidos a cirurgias de apendicectomia  
(n = 50), colecistite aguda (n = 10) e diverticulite (n = 1) 
por técnica videolaparoscópica com anestesia geral. O 
tempo médio de início dos sintomas foi 3 dias (1–15 dias). 
Todos os pacientes estavam em jejum, com média de  
21 h (8–96 h) para sólidos e 12 h (2–29 h) para água. Ima-
gens compatíveis com estômago vazio ou de baixo risco 
para broncoaspiração foram identificadas em 50 pacien-
tes (81,96%). Cinco pacientes (8,19%) apresentaram 
imagens compatíveis com sólido; a presença de líquido 
em volume superior a 1,5 ml.kg-1 foi observada em 6  
pacientes (9,83%), apenas em DLD. Esses 11 pacientes 
(18,02%) foram submetidos a indução anestésica de se-
quência rápida. Não houve correlação entre o conteúdo 
gástrico aumentado e a presença de outras doenças ou 
o tempo de evolução da doença cirúrgica. Não houve 
nenhum caso de broncoaspiração. Conclusão: A USG 

é uma ferramenta que ajuda na tomada de decisão em 
relação à técnica de indução anestésica em pacientes 
com AAI, identificando aqueles de risco para broncoas-
piração principalmente quando realizado em DLD.
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Burnout em residentes de anestesiologia 
durante a pandemia de COVID-19: estu-
do observacional transversal
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Introdução: Residentes de anestesiologia estão historica-
mente sob alto risco de burnout, e a pandemia de CO-
VID-19 pode ter piorado esse cenário no Brasil, que foi um 
dos epicentros da doença. Considerando a situação do 
país, nosso estudo teve como objetivo determinar a preva-
lência de risco de burnout em residentes de anestesiologia 
no Brasil durante a pandemia de COVID-19, assim como 
reconhecer fatores que poderiam se correlacionar a esse 
risco. Métodos: Este estudo observacional transversal 
avaliou o risco de burnout em residentes de anestesiolo-
gia no Brasil usando o inventário de burnout de Oldenburg 
(OLBI). A pesquisa foi divulgada para residentes de anes-
tesiologia de todo o país no período de 12 de janeiro a 
2 de março de 2021. O questionário incluiu o OLBI e 24 
questões adicionais com fatores potencialmente correla-
cionáveis ao burnout. Utilizamos como corte do OLBI os 
valores médios da validação brasileira (2,33 para a dimen-
são “exaustão” e 2,4 para a dimensão “desligamento do 
trabalho”, cuja soma é 4,73). Quando OLBI total é acima 
de 4,73, consideramos o residente “em risco”, e quando 
ambas dimensões foram superiores às médias, o residen-
te foi considerado “em alto risco”. A análise foi realizada 
por regressão logística. Resultados: A pesquisa foi res-
pondida por 205 residentes, com representantes de todas 
as regiões do país. A prevalência de residentes de aneste-
siologia “em risco” de burnout foi de 73,2%, e “em alto ris-
co” de burnout foi de 57,1%. Identificamos como fatores 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

263

Gestão, Qualidade e Segurança

de proteção: acesso a testes diagnósticos de COVID-19 (β 
= -0,27, p < 0,001), implantação de protocolo institucional 
para enfrentamento da pandemia de COVID-19 (β = -0,19, 
p < 0,01), realocação para enfermaria ou UTI de atendimen-
to à COVID-19 (β = -0,15, p < 0,001), consumo de álcool 
(β = -0,22, p < 0,001) e mais anos de idade (β = -0,18, p < 
0,01). E como fatores de risco: ter considerado abandonar 
a residência devido à pandemia (β = 0,18, p < 0,01) e referir 
coação ou pressão para atender pacientes com COVID-19  
(β = 0,29, p < 0,001). Conclusão: O risco de burnout em 
residentes de anestesiologia no Brasil durante a pande-
mia de COVID-19 foi crítico. Identificamos que medidas 
organizacionais para proporcionar um ambiente de segu-
rança, como o acesso a testes diagnósticos de COVID-19, 
podem ter sido eficazes para reduzir o risco de burnout. 
Por outro lado, possivelmente o desejo de abandono da 
residência deveria ter sido visto como um sinal de alerta. 
Os resultados deste estudo poderiam auxiliar gestores de 
CETs em caso de novas ondas da pandemia de COVID-19.
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Introdução: A realização de bloqueios periféricos é dis-
cutida mundialmente há algum tempo visto seu poten-
cial de dano grave aos pacientes quando há lateralida-
de. A norte-americana Agency for Heathcare Research 
and Quality (AHRQ) e o National Health Service (NHS), 
no Reino Unido, consideram erros de bloqueios como 
“never events”. São situações críticas e de prevalên-
cia incerta na literatura mundial, podendo atingir valo-
res cerca de 10 vezes o de cirurgias em sítio errado. 

Nos últimos seis anos, foram realizados seis bloqueios 
em lado errado dentro de nossa instituição. O objeti-
vo deste projeto é estudar as falhas de processo e in-
troduzir método de barreira, tornando a execução dos 
bloqueios com lateralidade mais seguros. Cinco fatores 
de risco foram descritos por Kwofie e Uppal como co-
muns para a ocorrência desses eventos: pressão por 
tempo, fatores pessoais, marcação cirúrgica não visua-
lizada, comunicação inadequada entre os profissionais 
de saúde e distrações durante os procedimentos. Mé-
todos: Através do método PDSA, desenvolveu-se um 
projeto de melhoria. Inicialmente, a análise dos eventos 
e entendimento dos fatores comuns. Dentre as causas 
comuns, observamos distração (todos os casos) como 
maior efeito, seguidos por fadiga (3 casos) e pressão 
por tempo (2 casos). Diante desse cenário, desenvol-
veu-se um checklist de segurança associado a acha-
dos de literatura a ser aplicado antes da realização dos 
bloqueios anestésicos com lateralidade, englobando 
cinco domínios: uso de Anticoagulantes, Materiais uti-
lizados, Planejamento, anestésico Local empregado 
e Overdose, denominado checklist AMPLO. Ciclos de 
PDSA foram realizados após discussões com aneste-
sistas experientes, equipe de enfermagem do centro 
cirúrgico, equipe de terapia da dor, equipe multidisci-
plinar do centro de medicina intervencionista buscan-
do ajustes, melhora na funcionalidade e aceitação do 
conceito. Após ciclos de PDSA, foi possível a definição 
de modelo e iniciou-se a construção e inserção do che-
cklist no prontuário eletrônico. Seguidos de mais testes 
e ajustes finais, foi realizado treinamento com equipe 
de técnicos de enfermagem e enfermeiros do centro ci-
rúrgico, cujo objetivo foi a apresentação da ferramenta, 
sensibilização, conscientização e empoderamento dos 
profissionais envolvidos como barreira de segurança 
apoiados pelo checklist. Resultados: Dentre os casos, 
o maior período de dias entre eventos foi de 875 dias e 
o menor de 52. Quando avaliamos a exposição ao risco 
de evento no período entre abril de 2017 e novembro de 
2019, tivemos 7987 chances, e entre dezembro de 2019 
e março de 2022 tivemos 7899 chances de eventos. 
Conclusão: A análise dos eventos ocorridos permitiu 
o desenvolvimento desse checklist e sua implantação 
como ferramenta de segurança para realização dos blo-
queios anestésicos com lateralidade.
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Introdução: Bactérias do gênero Staphylococcus são 
esféricas e fazem parte do grupo de cocos gram-positivos, 
frequentemente encontradas na pele e nas fossas nasais 
de pessoas saudáveis, mas que podem provocar doenças 
que vão desde infecção simples, como espinhas e furún-
culos, até as mais graves, como pneumonia, meningite, 
endocardite, síndrome do choque tóxico e septicemia, en-
tre outras. Esse gênero bacteriano foi um dos primeiros 
a serem controlados com a descoberta dos antibióticos, 
mas, devido a sua enorme capacidade de adaptação e 
resistência, tornou-se uma das espécies de grande impor-
tância no quadro das infecções hospitalares e comunitá-
rias. Dentre as espécies que fazem parte desse gênero, a 
Staphylococcus aureus, que é coagulase positivo, apre-
senta elevada incidência em casos de infecção hospitalar. 
Os objetivos deste estudo foram analisar a carga microbia-
na de Staphylococcus spp nos aparelhos celulares de pro-
fissionais em ambiente hospitalar, verificar a sensibilidade 
antimicrobiana das bactérias isoladas desses aparelhos 
aos principais antibióticos utilizados, conscientizar a equi-
pe cirúrgica acerca da possibilidade de o aparelho celular 
funcionar como fômites na contaminação cruzada e aler-
tar para a adoção de comportamentos preventivos com 
relação ao uso desses aparelhos em ambiente hospitalar. 
Métodos: Foi realizada uma análise no centro cirúrgico de 
um grande hospital de São José dos Campos, SP, onde foi 
feita uma pesquisa com os profissionais através de ques-
tionário e coleta de amostras de 83 aparelhos celulares 
distintos para verificação da existência de bactérias e do 
grau de sensibilidade das colônias aos antibióticos mais 
usados. Resultados: Os resultados obtidos foram que os 
profissionais fazem uso do celular com frequência e que 
têm consciência de que as bactérias fluem de dentro para 
fora do hospital. Também foi verificado que existem espé-
cies de bactérias mais resistentes que outras aos tipos de 
antibióticos aplicados, levantando a interpretação de que 
as bactérias sofrem mutações constantes e que se adap-
tam ao habitat, mostrando como os aparelhos carregam 
diferentes microrganismos pelos mais diversos locais. 
Conclusão: Este estudo demonstrou que é necessária a 
correta higienização dos aparelhos e das mãos ao tocar 

nos aparelhos, pois o celular é, sim, um meio em potencial 
de contágio e não sabemos qual tipo de bactéria estamos 
carregando em nossos aparelhos e, consequentemente, 
levando para todo lugar onde estamos com ele.
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Introdução: A cultura de segurança do paciente tem sido 
reconhecida como importante elemento para melhoria da 
qualidade e assistência ao paciente. O engajamento médi-
co nas ações de qualidade e segurança constitui-se desafio 
para as instituições de saúde. É no cenário de formação 
acadêmica que se estruturam as bases para o desenvol-
vimento científico e prático da cultura de segurança. São 
esses médicos residentes que desempenharão sua função 
laboral durante décadas. A inserção da cultura de seguran-
ça no aprendizado seria uma intervenção que geraria di-
minuição de eventos adversos a longo prazo. Os objetivos 
deste estudo são analisar a cultura de segurança do pa-
ciente percebida por médicos residentes em um hospital 
geral e privado; identificar a cultura de segurança do pa-
ciente de acordo com as dimensões mensuradas por ques-
tionário validado; propor estratégias para o envolvimento e 
fortalecimento do médico residente nas ações de seguran-
ça do paciente. Métodos: Trata-se de estudo transversal, 
quantitativo e prospectivo, desenvolvido em um hospital 
privado clínico-cirúrgico. A população do estudo foi com-
posta por 86 médicos residentes dos 11 programas de 
residência médica da instituição. Os dados foram coleta-
dos por meio de instrumento para mensurar a cultura de 
segurança do paciente, o Hospital Survey on Patient Safety 
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Culture (HSOPSC). A análise estatística descritiva ocorreu 
através de frequências simples (n) e relativas (%) para va-
riáveis categóricas; e média e desvio padrão ou mediana e 
intervalo interquartil para variáveis quantitativas através do 
programa SPSS, versão 22.0. Resultados: Da totalidade de 
residentes participantes, 26% eram residentes do primeiro 
ano, 51% do segundo ano e 11% do terceiro ano. Dentre 
eles, 32% eram residentes de anestesiologia e 64% tinham 
atuação no bloco cirúrgico. A idade média dos participan-
tes foi 29,3 anos. Considerando a divisão do HSOPSC em 
12 dimensões e classificando as respostas como positivas, 
negativas ou neutras, nenhuma das dimensões foi consi-
derada como forte na cultura de segurança do paciente,  
2 dimensões foram consideradas neutras e 10 dimensões 
apontaram uma cultura frágil para a segurança do paciente. 
Dentre as dimensões consideradas mais positivas, desta-
cam-se: trabalho em equipe dentro das unidades e aprendi-
zado organizacional. Dentre as dimensões mais negativas, 
destaca-se: passagem de plantão ou de turno/transferên-
cias. Conclusão: Apesar de a cultura de segurança ser um 
requisito essencial nas instituições de saúde, a literatura 
não apresenta estudos consistentes. A percepção sobre 
a cultura de segurança é fragilizada, como demonstrado 
neste estudo, havendo necessidade de implementação de 
ações para a melhoria, como: desenvolvimento das lideran-
ças, ensino voltado para a segurança do paciente e a cria-
ção de estratégias para o envolvimento do residente nas 
ações institucionais. Ainda não existe uma diretriz de como 
o ensino da cultura de segurança deva ser abordado nas 
instituições de ensino.
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Introdução: O uso de técnicas cirúrgicas minimamente 
invasivas tem aumentado devido a menor morbidade, 
com o menor tempo de internamento e melhor efetivi-
dade dos procedimentos. Nesse contexto, a cirurgia 
roboticamente assistida aprimorou os benefícios da 
cirurgia videolaparoscópica. Entretanto, ainda existe 
uma evidência limitada quanto à recomendação da 
anestesia combinada durante os procedimentos robó-
ticos. Este estudo busca avaliar a custo-efetividade da 
técnica venosa total (TIVA) versus anestesia combina-
da (raquianestesia associada a anestesia geral venosa) 
quanto ao custo no perioperatório, analgesia e com-
plicações em pacientes submetidos a prostatectomia 
robótica em um serviço específico. Métodos: Trata-se 
de um estudo retrospectivo comparativo com coleta 
de dados em prontuário aprovado pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa. Foram incluídos todos os pacientes 
submetidos a prostatectomia via robótica no período 
de 1o de março de 2019 a 1o março de 2021 em um 
hospital particular em Salvador, Bahia, Brasil. Os cri-
térios de exclusão foram: prescrição de opioide sis-
temático ou ausência da prescrição de opioides, uso 
de técnica anestésica alternativa, conversão cirúrgica 
para técnica aberta e indisponibilidade de dados em 
prontuários. Resultados: No período analisado, foram 
realizadas 321 prostatectomias robóticas. Após a apli-
cação dos critérios de exclusão, 143 pacientes foram 
considerados elegíveis para o estudo e classificados 
em anestesia geral venosa combinada com raquia-
nestesia (RV) e geral venosa total (VT): 88 versus 55, 
respectivamente. Não houve significância estatística 
entre os grupos em relação ao uso de opioides em até 
24 h do pós-operatório (22% VT versus 14% RV, p = 
0,20). Dois pacientes apresentaram prurido, um em 
cada grupo (p > 0,99). Nenhum paciente apresentou 
depressão respiratória ou cefaleia no pós-operatório. 
Não houve conversão da cirurgia robótica para técnica 
aberta. O grupo VT apresentou mais episódios de náu-
seas e vômitos, (1,1% RV versus 7,3% VT, p = 0,072). 
Ao se comparar o custo ajustado pelo tempo, a técnica 
VT mostrou-se de menor valor (Beta -70; p = 0,022 IC 
95% -129 a -10). Conclusão: Neste estudo, a técnica 
combinada foi associada a um maior custo intraope-
ratório, sem diferença significativa entre os desfechos 
analisados. Desta forma, sugere-se que o custo total 
dos insumos utilizados na técnica combinada supera a 
redução de gastos de anestésicos necessários para a 
manutenção da anestesia. Não houve diferença signifi-
cativa no uso de opioide pós-operatório entre as técni-
cas analisadas. Entretanto, por se tratar de um estudo 
retrospectivo de análise de prontuário, este método 
de avaliação da analgesia pode apresentar limitações. 
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Apesar disso, pela escassez de evidências na litera-
tura, esses dados servem como base para o entendi-
mento do tema e para a realização de novos estudos 
com desenhos prospectivos randomizados.
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Evento adverso associado à infusão de 
dexmedetomidina: relato de caso
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Introdução: A dexmedetomidina é um alfa-2 agonista 
com ação simpatolítica, sedativa, ansiolítica e analgé-
sica que pode ser usado para poupar opioide durante 
anestesia geral, mas pode estar relacionado a maior in-
cidência de hipotensão arterial, bradicardia e assistolia 
no período intraoperatório. Relato de caso: Paciente fe-
minina, 53 anos, 62 kg, IMC 24, estado físico ASA II-E, 
com suboclusão intestinal por neoplasia de sigmoide. 
Foi indicada sigmoidectomia com ressecção de linfo-
nodos retroperitoneais e colostomia. Após monitoração 
com cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oxi-
metria de pulso, foram administrados por via venosa 
(EV): midazolam 3 mg, alfentanil 250 mcg e dexmedeto-
midina 1 mcg/kg em 10 min depois infusão de 0,5 mcg/
kg/h para sedação durante tentativa de bloqueio peri-
dural torácico sem sucesso. Após pré-oxigenação, foi 
realizada indução em sequência rápida com alfentanil 
750 mcg, propofol 60 mg e succinilcolina 60 mg EV, com 
intubação orotraqueal na primeira tentativa confirmada 
pela capnografia. Bombas de infusão controlaram o uso 
de dexmedetomidina, cetamina e lidocaína EV. Durante 
a cirurgia, após tração mesentérica, a paciente apresen-
tou bradicardia importante (FC 30 bpm). As infusões de 
medicamentos foram interrompidas e, apesar da admi-
nistração EV de atropina 0,75 mg, evoluiu com parada 

cardíaca em assistolia, revertida após 2 min de com-
pressão cardíaca transdiafragmática e adrenalina 1 mg 
EV. O pulso arterial central retornou associado à taquiar-
ritmia supraventricular. Após o uso venoso de amioda-
rona 150 mg, houve retorno ao ritmo sinusal. A aneste-
sia foi mantida com sevoflurano 0,7 CAM. Foi realizada 
cateterização de veia jugular interna direita e artéria 
radial esquerda, e o procedimento foi concluído como 
programado. Após despertar, foi realizada extubação 
traqueal e a paciente foi encaminhada à Unidade Coro-
nariana. Houve alta hospitalar 9 dias após. Discussão: A 
associação da dexmedetomidina com maior incidência 
de assistolia no intraoperatório foi sugerida em revisão 
de casos e evidenciada recentemente quando estudo 
clínico multicêntrico randomizado e encoberto foi inter-
rompido, ao ser verificado que havia ocorrido maior in-
cidência de parada cardíaca no grupo de pacientes que 
receberam tal fármaco. A vigilância intraoperatória e a 
rápida ação coordenada de cirurgiões e anestesiologis-
tas contribuíram para o desfecho positivo do caso.
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a qualidade da supervisão: estudo obser-
vacional
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Introdução: O preceptor exerce atuação na formação do 
médico residente, tendo a função de planejar, controlar, 
estimular, guiar o raciocínio e postura ativa. Simultanea-
mente, analisa e observa o crescimento técnico, pessoal 
e moral, corrigindo e aconselhando. Assim, é fundamen-
tal que o preceptor possua planejamento de educação 
médica continuada, que engloba, além do conhecimento 
da atividade profissional, outros domínios: feedback; dis-
ponibilidade; estímulo ao aprendizado focado no pacien-
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te; profissionalismo; análise e planejamento de condutas; 
habilidades interpessoais; oportunidade e autonomia; 
habilidades humanas. Entretanto, muitas vezes não há 
um padrão de monitoramento da qualidade da supervi-
são dos preceptores, o que pode acarretar em cultura de 
ausência de análise reflexiva dos preceptores em relação 
a sua atividade de ensino. O objetivo deste estudo foi 
analisar se a ação do feedback após avaliação feita por 
médicos residentes modifica a atitude dos preceptores 
em relação à supervisão, além de identificar quais do-
mínios, em relação à supervisão, necessitam de otimiza-
ção e comparar a avaliação realizada por médicos resi-
dentes com a autoavaliação dos preceptores. Métodos: 
Os médicos residentes responderam a um formulário de 
avaliação dos preceptores e estes receberam o mesmo 
formulário com o objetivo de realizar uma autoavaliação. 
Após esse processo, foi demonstrado aos preceptores 
um vídeo que os instruiu sobre o significado de cada 
domínio e seus conceitos. Após um período de 15 dias, 
um novo formulário foi aplicado aos preceptores, com 
os mesmos itens do anterior, com a intenção de avaliar 
se a percepção mudaria com o processo de intervenção 
(vídeo). Após, foram comparados os escores obtidos de 
cada item antes e após a intervenção, utilizando testes 
estatísticos. Resultados: Em relação à avaliação realizada 
pelos médicos residentes, obteve-se os melhores resul-
tados quanto aos itens ‘’autonomia’’ e ‘’disponibilidade’’, 
e os piores resultados foram em relação a ‘’feedback’’ 
e ‘’habilidade interpessoal’’. Quando comparado com a 
autoavaliação dos preceptores, foi possível identificar 
que os mesmos superestimaram a sua performance em 
relação aos seguintes domínios: feedback (p = 0,012), 
disponibilidade (p = 0,014), estímulo ao aprendizado (p 
= 0,001), planejamento (p = 0,03), segurança (p = 0,02) e 
habilidade interpessoal (p < 0,001). Já em relação à com-
paração dos escores de autoavaliação dos preceptores 
obtidos antes e após intervenção, foi possível identificar 
que após, os preceptores superestimaram as suas ha-
bilidades em relação aos seguintes domínios: feedback; 
disponibilidade; profissionalismo; habilidades pessoais; 
e segurança. Conclusão: A maioria dos instrutores mos-
trou-se extremamente satisfeita com suas performances 
em todos os pontos analisados. Observou-se que, após 
a intervenção, esse panorama não foi modificado e a ten-
dência em superestimar as habilidades quanto à supervi-
são persistiu em relação a alguns domínios.
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panorama atual. Estudo observacional
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Introdução: Atualmente, a compreensão básica sobre 
marketing, negócios, recursos humanos e finanças é 
essencial para os profissionais da classe médica. Espe-
cificamente, os anestesiologistas enfrentam fatores que 
dificultam o seu processo de gestão financeira e pes-
soal, pois os mesmos exercem sua prática, na maioria 
das vezes, em mais de um hospital e com equipes ci-
rúrgicas variadas. Além disso, frequentemente é neces-
sário o armazenamento e envio de documentos para o 
paciente, e sobretudo a valoração dos procedimentos 
ainda gera muitas dúvidas, pois depende de regras es-
pecíficas e tabelas que são atualizadas periodicamente 
classificando os mesmos em portes e de alguns per-
centuais que são acrescentados dependendo de inú-
meros fatores. Nesse contexto, foi sugerida a criação 
de um aplicativo para controle e coordenação das 
anestesias baseado em pesquisa desenvolvida a partir 
de questionário estandardizado online. Métodos: Obje-
tivando facilitar e auxiliar a organização dos anestesio-
logistas, foi desenvolvido um estudo observacional lon-
gitudinal com 557 participantes que responderam a um 
questionário online com o propósito de entender o que 
necessitam para aprimorar sua gestão, além de realizar 
uma análise geral de mercado dos anestesiologistas. 
Resultados: Os participantes eram predominantemente 
da região Sudeste (57,1%), com mais de 20 anos de 
atuação (38,6%), e em sua maioria trabalhavam com 3 
equipes ou mais (61,9%), tinham alguma reserva finan-
ceira (95,2%) e faziam a contabilidade por conta própria 
(61,4%) através de planilha (47,9%) ou manualmente 
(36,6%), porém com uma taxa de 89,2% que usariam 
um aplicativo designado para essa função. Um percen-
tual expressivo (38,1%) dos anestesistas afirmou não 
compreender sobre a forma de cálculo dos honorários 
e especificamente 59,8% compreendem parcialmente 
ou não compreendem para que servem TISS, TUSS e 
CBHPM. Os anestesiologistas destacaram que a falta 
de conhecimento (33,2%), juntamente com a falta de 
tempo (30,2%), foram os principais limitantes para seu 
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aprimoramento em gestão financeira e fundos; bolsa 
de valores e tesouro direto foram destacados como os 
principais tipos de investimentos realizados. Discussão: 
Após o panorama inicial, como proposta, foi sugerido o 
desenvolvimento de um aplicativo que teria como ob-
jetivo facilitar a gestão dos procedimentos para anes-
tesiologistas. O cálculo de honorários automatizado; o 
armazenamento de procedimentos anestésicos com a 
inclusão de arquivos; as consultas de tabelas e mo-
delos de termos; a geração de gráficos evolutivos; e o 
funcionamento como plataforma educativa através de 
blog são exemplos de suas funções. Os dados obtidos 
com o mesmo serão utilizados posteriormente para fu-
turas análises.
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Impacto da implementação de um ciclo 
de melhoria pela ferramenta PDCA em 
dor pós-operatória de colecistectomias 
laparoscópicas: um estudo retrospectivo 
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Introdução: O planejamento da técnica anestésica 
inclui a escolha da analgesia pós-operatória. Desse 
modo, justifica-se a realização de uma técnica alter-
nativa com a instilação de solução de anestésico local 
sobre o leito hepático em colecistectomias para redu-
ção da dor e melhora da qualidade do atendimento 
prestado aos pacientes. O objetivo deste estudo foi 
realizar uma avaliação retrospectiva dos dados de dor 
pós-operatória após a implementação de um ciclo de 
melhoria pela utilização da ferramenta PDCA (plan-do-
-check-act) em um hospital terciário realizando instila-
ção de solução de ropivacaína a 1,5% sobre o fígado 
e leito da vesícula biliar ao término da cirurgia e com-
pará-lo com o escore de dor pós-operatória em pa-

cientes em que não foi aplicado o protocolo sugerido 
como PDCA sendo que o indicador dor deveria ficar 
abaixo de 10%, ou seja, menos de 10% dos pacientes 
deveriam apresentar escore de dor maior que 5 para 
não necessitar de analgesia de resgate. Métodos: Foi 
realizada uma análise retrospectiva dos dados de ava-
liação dos escores de dor pós-operatória em pacientes 
que foram submetidos a colecistectomia laparoscópi-
ca antes e após a implementação do PDCA por um 
período de 6 meses de análise em cada grupo. Os pa-
cientes avaliados antes do PDCA compõem o grupo 
controle, e os pacientes em que foi feita a instilação 
de ropivacaína foram denominados grupo PDCA. O 
protocolo do PDCA recomendava a utilização de solu-
ção de ropivacaína na dose de 1,5% (150 mg em 100 
ml de solução fisiológica), que foi instilada pelo cirur-
gião sobre o leito da vesícula biliar, sobre o fígado e 
cúpula diafragmática direita ao final do procedimento 
cirúrgico. Cada grupo foi avaliado retrospectivamente 
por 6 meses e os escores de dor dos pacientes foram 
comparados entre os grupos controle e PDCA. Todos 
os pacientes analisados receberam anestesia geral e 
metadona na dose de 0,1 mg/kg para analgesia pós-
-operatória além dos adjuvantes habituais, como di-
pirona e anti-inflamatórios não hormonais. Pacientes 
com escore de dor maior que 5 estavam elegíveis para 
receber analgesia de resgate com morfina. Resultados: 
A avaliação dos dados mostram que, após a imple-
mentação do PDCA, houve redução significativa dos 
escores de dor pós-operatória nos pacientes submeti-
dos a colecistectomia, sem que houvesse necessidade 
de analgesia de resgate nos pacientes em que hou-
ve redução dos escore de dor nos meses avaliados. 
No grupo PDCA, o escore de dor médio foi de 8,46% 
comparado a 12,75% do grupo controle, ou seja, ob-
serva-se uma redução de 44% no escore de dor, o 
que comprova a melhoria da qualidade do atendimen-
to dado aos pacientes submetidos a colecistectomia 
laparoscópica e comprova um ciclo de melhora após 
a implementação do PDCA. Conclusão: O protocolo 
PDCA implementado no hospital terciário comprovou 
um ciclo de melhoria no atendimento aos pacientes 
submetidos a colecistectomia laparoscópica e com re-
dução da dor pós-operatória.
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Introdução: Frente ao cenário de otimização de recursos 
para a realização de procedimentos cirúrgicos, surge a ne-
cessidade de um espaço para que o anestesista utilize as 
técnicas de bloqueio anestésico através de um equipamento 
de ultrassom. Visando a precisão e segurança desse proce-
dimento, é necessário que se tenha as condições mínimas 
para o atendimento nesse ambiente. Nesse espaço podem 
ser realizados bloqueios de nervos periféricos, membros su-
periores e inferiores, bloqueios tronculares e técnicas neu-
roaxiais. Mediante esse cenário, este estudo visa ressaltar 
a importância da existência de uma sala de bloqueio anes-
tésico dentro do centro cirúrgico como forma de otimizar o 
tempo de utilização, a recuperação do paciente com maior 
brevidade e promover segurança do paciente dentro do pro-
cesso anestésico, com o objetivo de avaliar a capacidade 
de otimização de tempo dentro do centro cirúrgico após a 
implantação de uma sala de bloqueio anestésico. Métodos: 
Este estudo tem caráter observacional, transversal (período 
de 2 de março de 2021 a 15 de abril de 2021), envolvendo 
um hospital privado com 257 leitos, sendo 90 leitos de uni-
dade de terapia intensiva e 18 salas cirúrgicas. Os dados 
coletados foram inseridos em uma planilha, o custo e tempo 
de sala cirúrgica foi indicado pela equipe financeira avalian-
do fatores de recursos humanos, equipamentos e infraes-
trutura. Foi utilizado como critério de inclusão pacientes 
com procedimentos eletivos autorizados com necessidade 
de bloqueio anestésico perioperatório, definido previamente 
em aviso de cirurgia, e pacientes para cirurgias de urgência 
com elegibilidade junto ao cirurgião (artroscopia, prótese de 
joelho, prótese de ombro e prótese de quadril). Foi utilizado 
como critério de exclusão: negativa do cirurgião e alergia a 
látex. Resultados: Foram analisados 26 procedimentos, to-
dos da equipe de ortopedia. A média de tempo de uso da 
sala para os procedimentos foi de 35 min, o custo otimizado 
no período foi de R$ 19.516,65. Conclusão: Com o advento 
das mudanças no cenário econômico da saúde baseada em 
valor, eficiência e efetividade, faz-se necessária a discussão 
sobre inovação de ambiente/melhorias de processos que 
agregam valor diminuindo custos e aumentando a susten-

tabilidade. Com isso, surge a necessidade da utilização da 
sala de bloqueio anestésico, promovendo assim o giro de 
sala (set-up de sala), a satisfação do cirurgião e a otimização 
dos recursos humanos existentes no centro cirúrgico.
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Introdução: Ambiente enriquecido em oxigênio, material 
combustível e a utilização de aparelhos capazes de for-
necer ignição transformam a sala cirúrgica em um local 
de risco para a ocorrência de incêndios. Essa associação 
pode inflamar até mesmo os materiais mais resistentes ao 
fogo, incluindo o paciente. Relato de caso: Paciente do 
sexo masculino, 58 anos, portador de insuficiência valvar 
por prolapso mitral grave com proposta de troca de val-
va mitral cirúrgica sob anestesia geral. Antes da indução 
anestésica, foi realiza punção de acesso venoso e arterial 
associado ao fornecimento de oxigênio através de más-
cara. Durante o ato cirúrgico, foi usada a eletrocirurgia na 
modalidade monopolar, com a placa dispersiva descartá-
vel colocada no membro inferior do paciente. A utilização 
do bisturi elétrico ocasionou labareda de fogo sobre o tó-
rax do paciente, percorrendo o trajeto do circuito de aspi-
ração. O foco incendiário foi controlado, percebendo a co-
nexão inadvertida entre o circuito de aspiração e o chicote 
de oxigênio conectado ao aparelho de anestesia com o 
fluxo ligado. Felizmente, o paciente evoluiu sem compli-
cações. Discussão: Apesar de raro, o incêndio em salas 
cirúrgicas trata-se de complicação potencialmente grave 
e evitável. A falha de segurança no processo de assistên-
cia cirúrgica pode resultar em danos consideráveis para a 
saúde. A lista de verificação de cirurgia segura foi criada 
pela Organização Mundial de Saúde visando reduzir risco 
de incidentes cirúrgicos. O prognóstico do paciente diante 
dessa situação dependerá da extensão do incêndio e do 
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tempo de interrupção do evento. O uso de equipamentos 
capazes de fornecer ignição, como o bisturi elétrico, as-
sociado ao ambiente rico em oxigênio tornam esse risco 
uma realidade. É de extrema importância que a equipe ci-
rúrgica conheça os elementos que estão presentes para 
o início da combustão. Além disso, deve-se saber identi-
ficar situações de alto risco e conhecer a possibilidade da 
ocorrência de incêndios para que haja, assim, estratégias 
adequadas visando minimizar esse evento.
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Introdução: Apesar do baixo índice de complicações gra-
ves após artroscopias de ombro, trabalhos mostram que 
o ganho de peso pela absorção da solução de irrigação 
é significativo no pós-operatório. A literatura dá ênfase às 
complicações de absorção hídrica em ressecções pros-
táticas, e pouco se discute sobre essas intercorrências 
em cirurgias artroscópicas. O relato a seguir traz à tona 
a relevância do assunto. Relato de caso: Paciente femi-
nina, 62 anos, peso de 75 kg, altura de 154 cm, ASA II 
por artrose e etilismo social é submetida a artroscopia 
de ombro direito para reconstrução de manguito rotador. 
Paciente é monitorizada com cardioscópio, pressão arte-
rial não invasiva e oximetria de pulso após ser submetida 
a bloqueio de plexo braquial com estimulador de nervo 
periférico e ultrassom, seguida de anestesia geral balan-
ceada com intubação orotraqueal e colocado termômetro 
nasofaríngeo. Após posicionamento em decúbito lateral 
esquerdo com proteção de proeminências, foi adicionada 
manta térmica de ar forçado em membros inferiores. O 
procedimento transcorreu sem instabilidades hemodinâ-
micas, contudo, devido à dificuldade técnica, a cirurgia se 
prolongou por 3 h. Durante o procedimento, foi utilizada 

irrigação do campo cirúrgico com solução salina 0,9% 
em bomba propulsora, totalizando 100 litros. Ao término 
da cirurgia, a paciente encontra-se com edema na região 
operada se estendendo para braço, dorso, tórax, pesco-
ço e face ipsilateral e ultrapassando a linha média. Reali-
zada avaliação da via aérea com nova laringoscopia dire-
ta (Cormack-Lehane 2a), ultrassom cervical e radiografia 
de pescoço (traqueia centralizada), elevação do dorso da 
mesa cirúrgica 7°, injeção de 20 mg de furosemida endo-
venosa e sondagem vesical. Com a melhora substancial 
do edema após 1 h, optamos por progredir com o des-
pertar anestésico em sala operatória. Quando teste de 
vazamento do cuff com pequeno vazamento, ventilação 
com volume e frequência adequados, paciente desper-
ta e colaborativa, foi realizada a extubação orotraqueal. 
Apesar de leve rouquidão, a paciente manteve contato 
sem queixas álgicas e saturação de oxigênio (O2) 99% 
com cateter O2 nasal a 2 L/min. Encaminhada à sala de 
recuperação anestésica e mantida monitorizada por 6 h 
até ser encaminhada ao leito, com regressão do edema 
de 50–70% Após 12 h de internação, a regressão do ede-
ma era superior a 70–90%. Discussão: O líquido de esco-
lha para irrigação, nas artroscopias de ombro, é a solução 
fisiológica 0,9%, o qual não é hipotônico, como glicina 
1,5%, sorbitol 3,5% ou manitol 3%, contudo, devido à 
alta pressão de irrigação e duração do procedimento, as 
artroscopias constituem fator de risco para absorção hí-
drica, com deformação de tecidos moles. Em se tratando 
de cirurgia de ombro, atenção especial deve ser dada de-
vido ao fato de os tecidos moles estarem em íntima proxi-
midade da via aérea, além da potencial hipotermia, lesão 
neurológica por aumento da pressão e necrose de pele.
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Introdução: A desfibrilação imediata aumenta consi-
deravelmente a sobrevida no caso de parada cardíaca 
(PCR) extra-hospitalar. É crucial que haja disponibilida-
de de um desfibrilador externo automático (DEA) em lo-
cais públicos e privados de grande fluxo de pessoas. A 
vítima de PCR socorrida no 1o minuto terá cerca de 90% 
de chances de sobreviver. A cada minuto, essa chance 
cai cerca de 10%. A presença de um DEA no local de 
uma PCR, é o principal fator de garantia de um socorro 
adequado. O DEA deve estar em local de fácil aces-
so, com sinalização e instruções claras, já que pode 
ser utilizado tanto por profissionais treinados como por 
pessoas leigas. Este estudo tem por objetivo verificar a 
presença e mapear locais onde há disponibilidade de 
DEA na cidade de Fortaleza, CE, bem como verificar as 
condições de uso desses dispositivos para desenvolver 
meios de informar aos frequentadores locais. Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional com dados ob-
tidos a partir do envio de formulário de respostas no 
formato de mídia virtual. Após realizar pesquisa, foram 
relacionados os principais locais de grande circulação 
na cidade de Fortaleza, dividindo-os em categorias e 
enviado a solicitação de preenchimento do formulá-
rio. Os locais que possuíam DEA foram registrados em 
aplicativo (My Heart Safe!, LG Calderon Participações 
Ltda.). Resultados: Foram enviados formulários para 46 
instituições de ensino, 38 centros de lazer e esporte, 
19 de turismo e eventos, 16 igrejas e cultos religiosos, 
13 comércio e serviços, 11 instalações transportes pú-
blicos, 11 repartições públicas e 11 departamentos de 
segurança pública. Foram respondidos 68 formulários, 
os quais consistiam de 13 perguntas. O estabelecimen-
to recebe mais de 1000 pessoas/dia? (sim 45,3%; não 
54,7%); O local possui DEA? (sim 44,1%; não 55,9%); 
Quantos DEA existem?; Está em local de fácil acesso? 
(sim 53,7%; não 46,3%); Há quanto tempo existe DEA? 
(até 1 ano 9,7%, 1–5 anos 48,4%, 5–10 anos 41,9%); 
As pessoas locais conhecem o DEA? (sim 72,2%; não 
27,8%); Existe sinalização e instruções para o DEA? 
(sim 41,9%; não 58,1%); Existe treinamento para uso do 
DEA? (sim 48,6%; não 51,4%); Os funcionários se sen-
tem aptos para usar o DEA? (sim 45,9%; não 54,1%); O 
DEA já foi utilizado? (sim 17,4%; não 82,6%); Se já foi 
utilizado, quantas vezes (1 vez 20%, 2–5 vezes 40%, 
mais de 5 vezes 40%); Se utilizado, houve sucesso (sim 
36,7%; não 63,6%); Já foi feito teste no equipamento? 

(sim 46,4%; não 53,6%). Discussão: Os dados obtidos 
revelam que cerca de metade dos estabelecimentos 
com alto fluxo de pessoas na capital cearense não pos-
sui DEA ou não está adequadamente preparado para o 
uso deste em situações de emergência. A divulgação do 
papel desse dispositivo entre a população leiga, admi-
nistradores locais, gerentes e órgãos públicos gestores 
é fundamental para possibilitar um socorro adequado, 
rápido e eficiente, fazendo a diferença entre vida e mor-
te de um paciente.
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Introdução: O câncer de tireoide apresenta incidên-
cia crescente nas últimas décadas, sendo o mais fre-
quente em mulheres na faixa etária de 25–65 anos. 
Estimam-se, para cada ano do triênio 2020-22, 1830 
novos casos de câncer de tireoide em homens e 
11.950 em mulheres (INCA). Certas ocupações foram 
associadas a um risco aumentado de câncer de tireoi-
de e, segundo conhecimento consolidado produzido 
por diversos estudos, a incidência está relacionada 
com exposição a radiação ionizante, sexo feminino, 
obesidade e exposições ocupacionais, o que cha-
ma a atenção para um grupo de indivíduos de uma 
mesma profissão, que são os médicos anestesiolo-
gistas, pois estudos sugerem que estes profissionais 
reúnem fatores que aumentariam o risco para esse 
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tipo de câncer. Portanto, o objetivo desse estudo foi 
estimar a incidência e fatores de adoecimento em 
médicos anestesiologistas no município de Manaus. 
Métodos: Estudo de corte transversal, prospectivo, 
aprovado pelo CEP, tendo como população de estu-
do 22 médicos anestesiologistas atuantes na cidade 
de Manaus. A correlação entre a presença de neo-
plasia da tireoide em anestesiologistas e as caracte-
rísticas sociodemográficas e fatores de risco foram 
verificadas a partir do coeficiente de correlação de 
Spearman. Resultados: Vinte e dois anestesiologistas 
de um total de 200 sócios ativos da Associação dos 
Anestesiologistas do Estado do Amazonas/ASSAEAM 
em 2019, sendo 101 do gênero feminino e 99 do 
sexo masculino, apresentaram alterações na tireoide 
(45,5%; tireoidite de Hashimoto, doença de Graves 
e nódulos em investigação). Os 54,5% profissionais 
restantes apresentaram neoplasia benigna (58%) e 
maligna (42%). A incidência estimada de câncer de 
tireoide foi de 2,5%, ocorrência acima da incidência 
de 1,10%, encontrada por Lu X et al (2014). Segundo 
o coeficiente de correlação de Spearman, o tempo 
de exposição apareceu como fator mais correlaciona-
do à ocorrência da neoplasia de tireoide (p = 0,039). 
Conclusão: Nossos resultados identificaram uma inci-
dência na população estudada de 2,5% de câncer de 
tireoide, que representam um grupo de profissionais 
que normalmente não são objeto de vigilância, ape-
sar da exposição contínua a uma série de riscos ocu-
pacionais em decorrência do local de trabalho, tais 
como toxicidade de gases anestésicos e exposição a 
radiações ionizantes. O tempo de exposição foi o fa-
tor de adoecimento mais correlacionado a neoplasia 
de tireoide.
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Introdução: O médico residente (MR) exerce um papel 
essencial dentro da instituição de saúde, pois além da 
função de aprendizado, tem responsabilidades no cuida-
do com a saúde dos pacientes. Assim, é imprescindível 
que a residência atenda às expectativas em relação ao 
aprendizado e também disponha de recursos para pro-
porcionar adequada qualidade de vida aos residentes, le-
vando assim a uma melhor assistência aos pacientes. O 
objetivo deste estudo é avaliar o grau de satisfação dos 
MRs de um hospital público a fim de servir de subsídio 
para planejamento pedagógico em prol do aperfeiçoa-
mento do serviço de residência médica. Métodos: Reali-
zado estudo transversal com 111 médicos regularmente 
matriculados em 13 programas de residência médica de 
um hospital público de nível terciário, no período de no-
vembro de 2021 a janeiro de 2022. Foi aplicado um ques-
tionário com 33 questões relacionadas a dados demo-
gráficos, satisfação em relação à infraestrutura hospitalar, 
avaliação do serviço ofertado e formação profissional. As 
respostas estavam dispostas em uma escala dicotômi-
ca do tipo Likert e foram apresentadas como medida de 
tendência central e sua amplitude. A consistência interna 
foi avaliada pelo coeficiente alfa de Cronbach e o soft-
ware SPSS 28.0 foi utilizado no tratamento estatístico. 
Resultados: Dos 111 residentes matriculados, 80,18% 
responderam ao questionário: 75% estão satisfeitos com 
infraestrutura hospitalar; 92,2% estão satisfeitos com o 
conhecimento adquirido; 88,8% avaliaram positivamente 
a formação profissional durante a especialização; 60% 
sentem-se acolhidos pelos profissionais de distintos se-
tores. Por outro lado, 65,2% e 64% estão insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos com a disponibilidade de leitos de 
internação e de UTI e com alimentação ofertada, res-
pectivamente. Conclusão: Os médicos residentes estão, 
majoritariamente, satisfeitos com infraestrutura hospita-
lar, formação teórica, relacionamento interpessoal entre 
a equipe de saúde. Em contrapartida, estão insatisfeitos 
com a alimentação ofertada e a disponibilidade de leitos 
e organização dos fluxos e processos de rotina.
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Introdução: O conhecimento acerca do perfil dos pacien-
tes admitidos em Unidade de Terapia Intensiva Corona-
riana é crucial no sentido de proporcionar informações 
consistentes que possibilitem melhor planejar o processo 
de assistência à saúde das doenças cardiovasculares. A 
importância dessas informações está relacionada ao dire-
cionamento da assistência prestada a esse tipo de usuá-
rio. Assim, objetivou-se caracterizar perfil diagnóstico dos 
pacientes internados na UTI cardiológica do Hospital do 
Coração Anis Rassi. Métodos: Estudo retrospectivo dos 
pacientes internados na UTI cardiológica do Hospital Anis 
Rassi no ano de 2022, no período de 1o de janeiro a 30 de 
junho, através da análise de dados obtidos pelo módulo 
Epimed (epimed.com.br). Resultados: O estudo em ques-
tão encontrou um total de 526 internações no período es-
tudado. Sendo que os pacientes cirúrgicos eletivos repre-
sentaram 42,58% (221 pacientes), cirurgias de urgência 
1,35% (7 pacientes) e pacientes clínicos foram responsá-
veis por 56,07% (291 pacientes). Em relação aos pacien-
tes, observamos a distribuição dos seguintes diagnósticos: 
cineangiocoronografia com implante de stent 18,11%; (94 
pacientes), infarto miocárdio sem supra de ST 12,33% (64 
pacientes), insuficiência cardíaca aguda (descompensa-
da) 7,32% (38 pacientes), estudo eletrofisiológico/abla- 
ção 7,32% (38 pacientes), angina instável 4,82% (25 pa-
cientes), fibrilação atrial 4,05% (21 pacientes), oclusão/CIA/
CIV/CA com prótese 3,08% (16 pacientes), bradiarritmias e 
bloqueios cardíacos 2,89% (15 paciente), infarto agudo do 
miocárdio com supra de ST 1,73% (9 pacientes), implante 
percutâneo de válvula aórtica (TAVI) 1,54% (8 pacientes), 
outros 32,3% (168 pacientes). Discussão: A importância do 
conhecimento das doenças do aparelho cardiocirculatório 
em unidades coronarianas tem impacto nos cuidados pós 
internação. Faz-se necessário identificar as entidades no-
sológicas das quais os pacientes apresentem maiores cau-
sas de internações na unidade, de forma a contribuir para a 

identificação de riscos pré-existentes, assim como as pos-
síveis medidas de controle e tratamento sobre os mesmos. 
Desta forma, melhorando os cuidados preventivos sobre 
populações de risco, além de contribuir para uma melhor 
assistência em ambiente hospitalar e atuação na medicina 
quaternária. Conclusão: A partir dessas informações, sur-
gem novas ideias acerca de medidas a serem desenvolvidas 
no intuito de ampliar o conhecimento e aprimorar os cuida-
dos assistenciais envolvidos para uma melhor terapêutica e 
melhores desfechos durante o período de internação.
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Introdução: O conhecimento acerca do perfil dos pa-
cientes admitidos em Unidade de Terapia Intensiva 
Geral é crucial no sentido de proporcionar informa-
ções consistentes que possibilitem planejar melhor 
o processo de assistência à saúde das doenças ad-
mitidas na UTI Geral. O tipo de seguro saúde/convê-
nios admitidos permite que tenhamos uma dimensão 
de como os usuários estão buscando os serviços de 
saúde no período pós-pandemia. Assim, objetivou-se 
caracterizar o perfil do usuário de seguro saúde/convê-
nio dos pacientes internados na UTI Geral do Hospital 
do Coração Anis Rassi. Métodos: Estudo retrospecti-
vo dos pacientes internados na UTI Geral do Hospi-
tal do Coração Anis Rassi no ano de 2022 no período 
de 28 de janeiro a 1o de junho, através da análise de 
dados obtidos pelo módulo Epimed (epimed.com.br). 
Resultados: O presente estudo observou um total de 
287 novas internações no período estudado. Destes, 
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176 pacientes (61,3%) foram usuários da Unimed, se-
guidos de 14% (39/287) do Instituto de Assistência dos 
Servidores Públicos do Estado de Goiás (IPASGO) e 
apenas 5,6% (16/287) foram particulares. Dos demais 
tipos de admissão observados, 19,5% (56/287) tiveram 
menos de 10 internações representativas. Discussão: 
O conhecimento acerca do perfil do usuário admitido 
na UTI Geral do Hospital Anis Rassi é importante para 
o planejamento e entendimento do tipo de serviço do 
seguro saúde/convênio. A admissão de pacientes de 
diferentes tipos de seguro saúde/convênio demonstra 
o perfil dos pacientes atendidos pelo hospital. A ad-
missão de mais de 50% de apenas um seguro saúde/
convênio demonstra que o grupo de pacientes aten-
didos pela UTI Geral é predominante para apenas um 
seguro saúde/convênio. Tal observação demonstra que 
a UTI Geral recebe predominantemente dois seguros 
saúde/convênios, Unimed e IPASGO representando 3/4 
(215 pacientes/total de 287) das admissões para a UTI 
Geral. Conclusão: A partir das informações levantadas, 
novas estratégias de admissão e reorganização surgem 
com o intuito de ampliar e diversificar os tipos de se-
guro saúde/convênios admitidos. No período pós-pan-
demia, tais ações são fundamentais para garantir um 
atendimento integral e abrangente, independentemen-
te do perfil de paciente admitido na UTI Geral.
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Introdução: O conhecimento acerca do perfil dos pacientes 
admitidos em Unidade de Terapia Intensiva Coronariana é 
crucial no sentido de proporcionar informações consistentes 
que possibilitem melhor planejar o processo de assistência 
à saúde das doenças cardiovasculares. O tipo de seguro 
saúde/convênios admitidos permite que tenhamos uma di-
mensão de como os usuários estão buscando os serviços 
de saúde no período pós-pandemia. Assim, objetivou-se ca-
racterizar o perfil do usuário de seguro saúde/convênio dos 
pacientes internados na UTI cardiológica do Hospital do Co-
ração Anis Rassi. Métodos: Estudo retrospectivo dos pacien-
tes internados na UTI cardiológica do Hospital Anis Rassi no 
ano de 2022 no período de 1o de janeiro a 30 de junho, atra-
vés da análise de dados obtidos pelo módulo Epimed (epi-
med.com.br). Resultados: O presente estudo observou um 
total de 606 novas internações no período estudado. Destas, 
20,1% (122/606) foram usuários da Unimed, seguidos de 
16,7% (101/606) do Instituto de Assistência dos Servidores 
Públicos do Estado de Goiás (IPASGO) e apenas 5% (27/606) 
foram particulares. Dos demais tipos de admissão observa-
dos, 58% (351/606) tiveram menos de 5 internações repre-
sentativas. Discussão: O conhecimento acerca do perfil do 
usuário admitido na UTI cardiológica do Hospital Anis Rassi 
é importante para o planejamento e entendimento do tipo de 
serviço do seguro saúde/convênio. A admissão de pacientes 
de diferentes tipos de seguro saúde/convênio demonstra o 
perfil dos pacientes atendidos pelo hospital. A admissão de 
mais de 50% de menos de 5 pacientes (< 1%) demonstra 
que o grupo de pacientes atendidos pela UTI cardiológica é 
bastante heterogêneo, e tal observação demonstra que ela 
recebe diferentes grupos de seguro/convênio, com predo-
minância da Unimed em 20,1% das admissões. Conclusão: 
A partir das informações levantadas, novas estratégias de 
admissão e reorganização surgem com o intuito de ampliar 
e diversificar os tipos de seguro saúde/convênios admitidos. 
No período pós-pandemia, tais ações são fundamentais para 
garantir um atendimento integral e abrangente, independen-
temente do perfil de paciente admitido na UTI cardiológica.
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lherme Miguel Thomé de Carvalho, Tiago Couto Silva Pi-
nheiro Chaves, Mariano Paiva Souza, Lauro Afonso Cor-
tês Bogniotti

Instituição: Dasa Brasília
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Estudar o perfil epidemiológico de uma popu-
lação de pacientes após cirurgia é importante, pois pode 
indicar melhores estratégias para cuidado perioperatório. 
O encaminhamento não previsto à unidade de terapia in-
tensiva (UTI) é descrito como medida de segurança do 
paciente e indicador de qualidade. Os eventos cardiovas-
culares e respiratórios são os principais motivos. Existem 
fatores de risco associados à admissão não planejada em 
UTI, mas os critérios de indicação não são claros. Além 
disso, falta consenso entre anestesiologistas, cirurgiões e 
intensivistas em relação aos cuidados pós-operatórios. O 
objetivo deste estudo foi avaliar o perfil epidemiológico e 
determinar a prevalência de encaminhamentos pós-ope-
ratórios não previstos para UTI em hospital quaternário 
de Brasília. Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, 
transversal, de dados de boletins anestésicos do perío-
do de junho de 2021 a junho de 2022. Análise dos da-
dos descritivos expressos como média ± desvio padrão 
ou mediana. Foram estudadas as variáveis: sexo, idade, 
classificação da ASA, cirurgia de urgência ou eletiva, UTI 
programada, encaminhamento pós-operatório e motivos. 
Resultados: Foram estudados 8898 pacientes. Predo-
minaram pacientes do sexo feminino (55%), idade entre 
0–102 anos, mediana 51 (37,68) anos. Cirurgias eletivas 
foram 70,3% e urgências 13,7% (2646/8898), sendo a 
maioria dos pacientes estado físico II da ASA em 66,1% 
(5719/8654) com mediana de 2. Os pacientes ASA III fo-
ram 16,6% (1437/8654) e ASA IV 2.9% (251/8654). Em 
relação aos encaminhamentos, 11,9% (1053/8860) esta-
vam programados para cuidado pós-operatório imedia-
to em UTI, porém 1,9% (20/1053) destes foram encami-
nhados para SRPA. Dos 88% (7807/8860) que iriam para 
SRPA no pós-operatório, houve necessidade de transfe-
rência para UTI em 2,3% (178/7807). Do total de 1211 
pacientes encaminhados para UTI, os principais motivos 
de encaminhamento foram: comorbidade grave 28,1%, 
“não informado” 26,3%, “outros” 19,7%, cirurgias de 

grande porte 16,9%, extremos de idade 7,3%, síndrome 
hemorrágica 1,2% e crise hipertensiva 0,5%. Conclusão: 
Espera-se que uma parte dos pacientes submetidos a ci-
rurgias de urgência sejam encaminhados para UTI após o 
procedimento. Neste estudo, 35% (929) dos pacientes de 
urgência foram encaminhados para UTI vs. eletivas (4,5%, 
282, p < 0.01). A prevalência de “encaminhamento não 
previsto” para UTI foi de 2%. Além do porte da cirurgia 
e presença de comorbidades graves, outros fatores po-
dem ter contribuído para a admissão não programada em 
UTI. Estudos transversais não servem para estabelecer 
relações causais, eles levantam e analisam dados em um 
determinado ponto no tempo; neste contexto, auxiliam no 
refinamento dos dados e nos processos de coleta.
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Prevalência da síndrome de burnout em 
um serviço universitário de anestesiologia 
e suas associações: estudo transversal

Ana Beatriz Oliveira Buess*, Laís Rangel Mesquita, Ronal-
do Contreiras de Oliveira Vinagre, Priscila Flávia Pereira, 
Andrés Eduardo Oñate Carrillo, Leonardo Goulart Rocha

Instituição: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF) – UFRJ
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: O estudo teve como objetivo principal obser-
var a prevalência da síndrome de burnout em um Serviço 
de Anestesiologia. Mapear fatores contribuintes, discutir 
hipóteses resolutivas para a abordagem e prevenção nos 
indivíduos identificados, bem como elaborar propostas 
de intervenções para que se reduzam os desfechos in-
desejáveis relacionados com esse problema de saúde 
de alta prevalência no meio médico. Métodos: Tratou-
-se de um estudo transversal descritivo quantitativo que 
foi realizado por meio de três questionários autoaplicá-
veis: o inventório de burnout de Maslach (IBM), utilizado 
para caracterização da síndrome, o WHOQOL-bref e um 
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questionário socioeconômico para caracterização demo-
gráfica da amostra. O IBM é o mais amplamente utilizado 
e contém 22 questões relacionadas às três dimensões 
básicas de burnout: exaustão emocional, realização pro-
fissional e despersonificação. O questionário WHOQOL-
-bref é constituído por 26 perguntas, sendo as perguntas 
número 1 e 2 sobre a qualidade de vida geral e as outras 24 
que compõem os domínios físico, psicológico, relações 
sociais e meio ambiente. O questionário socioeconômico 
era composto por 10 questões, sendo 2 referentes a ida-
de e sexo e 8 questões de múltipla escolha para avalia-
ção e estratificação da amostra. Resultados: Em relação 
à escala WHOQOL-bref, que avalia a qualidade de vida, 
observa-se que a média da amostra entende como boa 
sua qualidade de vida e está satisfeita com sua saúde. 
Os domínios psicólogico e meio ambiente tiveram as pio-
res pontuações, traduzindo tópicos a serem melhorados 
pela amostra. Ao se avaliar os teores desgaste e burnout, 
de maneira global, a amostra revela que tem conseguido 
realização profissional, lida de forma adequada com seus 
pacientes, entretanto, sente-se cansada com o novo dia 
de trabalho. Quando se avalia os domínios, o ponto críti-
co está no domínio realização profissional, com alto risco 
de burnout. Observa-se ainda menor risco para desper-
sonificação e exaustão emocional, com maioria propor-
cional da amostra apresentando baixo risco. Conclusão: 
O burnout representa importante fator de risco psicosso-
cial de consequências relevantes não só para o próprio 
indivíduo, como também para as instituições e pacientes 
que dele recebem cuidados. Um nível alto de burnout 
ocupacional pode ser revelado por níveis altos nas di-
mensões exaustão emocional e despersonalização e ní-
veis baixos na dimensão realização pessoal. A amostra 
possui moderado e alto risco para as três esferas de ava-
liação da escala IBM e, portanto, deve ser acompanhada 
ao longo do tempo. Sendo assim, este estudo objetiva 
servir como ferramenta inicial para uma série posterior 
de intervenções que possibilitem melhorar o ambiente de 
trabalho, reduzir a prevalência da síndrome e ampliar a 
qualidade de vida e satisfação dos profissionais aneste-
siologistas que trabalham no referido serviço.
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Protocolo anestésico de uso racional de 
fármaco gera impacto econômico hospi-
talar positivo: estudo observacional

Isabella Rodrigues Leal Arbex*, Rafael Dias Almeida, 
Rogério Fragoso de Oliveira Sarmento, Felipe André 
Amorim Pêgo, Lorena Dias Guimarães, Carlos Eduardo 
Lopes Nunes
 
Instituição: Americas Medical City
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A liberação para uso clínico do sugamadex 
gerou um grande impacto técnico com melhora da recu-
peração pós-operatória e redução das complicações as-
sociadas à curarização residual. Em virtude disso, passou 
a ser a droga de eleição na reversão do bloqueio neuro-
muscular promovido pelos bloqueadores neuromuscula-
res da classe dos aminoesteroides. Isso gerou um gran-
de consumo da mesma por todos os hospitais, gerando 
um grande impacto financeiro hospitalar. Métodos: Nosso 
Serviço de Anestesiologia desenvolveu um plano de ação 
visando o uso racional do medicamento sugamadex: 1. 
Controle de devolução de frascos de sugamadex para a 
farmácia com preenchimento de formulário pelo aneste-
siologista e protocolo institucional de utilização; 2. Com-
pra de 3 novos monitores móveis para monitorização do 
bloqueio neuromuscular, completando um total de 5 mo-
nitores no hospital, que dispunha apenas de 2 unidades 
em 13 salas cirúrgicas; 3. Treinamento de médicos anes-
tesiologistas e incentivo ao uso do monitor com consumo 
racional da droga, com envolvimento dos médicos resi-
dentes de anestesiologia no projeto. Resultados: Investi-
mento de R$ 27.600,00: 3 monitores com valor individual 
de R$ 9.200,00. Redução do consumo do sugamadex de 
1,2 para 0,8 frascos/mês, por cirurgia sob anestesia geral. 
Média de cirurgias: 1200 por mês. Média de cirurgias com 
anestesia geral: 65%, correspondendo a 780 cirurgias por 
mês. Valor da unidade de frasco-ampola de sugamadex: 
R$ 370,00. Redução média do consumo: de 936 para 624 
frascos por mês. Redução de gastos: R$ 115.440,00 por 
mês, sendo R$ 1.385.280,00 por ano. Conclusão: Apesar 
de o sugamadex não possuir um valor unitário elevado, o 
seu uso quase universal nas cirurgias sob anestesia geral 
gerou um impacto elevado nos custos hospitalares. Este 
projeto demonstrou o quanto um Serviço de Anestesiologia 
atento e engajado ao hospital pode contribuir com a me-
lhora da performance financeira do mesmo. Assim, a 
saúde torna-se mais custo-efetiva e o profissional de 
anestesiologia, mais valorizado no mercado.
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Punção de neuroeixo em uso de ticlopidi-
na: relato de caso
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Edson Luiz de Morais, Rafael Machado Jório Neto
 
Instituição: CAC – Clínica Anestesiológica Campinas
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A realização de bloqueio do neuroeixo tem 
orientações bem estabelecidas quando se trata de pa-
cientes em uso de anticoagulantes, uma vez que a po-
tencial disfunção neurológica causada por hematoma 
espinhal é grave. Por esta razão, deve-se atentar ao pe-
ríodo de interrupção dos anticoagulantes e ao seu uso 
após a raquianestesia. A ticlopidina é um antiagregante 
plaquetário inibidor direto da ADP. Relato de caso: Pa-
ciente VAP, masculino, 73 anos, ASA II, portador de hi-
pertensão arterial e histórico de coronariopatia. Em uso 
regular de losartana, atenolol, ticlopidina, ezetimiba e sin-
vastatina. Histórico cirúrgico de revascularização miocár-
dica, hemorroidectomia e RTU prostática. Exame físico 
sem alterações. Exame laboratorial: plaquetas 154.000, 
RNI:1,0/TP:11,5/TTPA:43,4/R:1,29, restante dos exames 
dentro da normalidade. Submetido a herniorrafia ingui-
nal bilateral. Durante a avaliação pré-anestésica, paciente 
referiu ter suspenso ticlopidina há 10 dias. Optado por 
raquianestesia e realizada punção mediana, única, agulha 
Whitacre 25G, LCR incolor, administrado bupivacaína 
0,5% 12,5 mg e fentanil 25 mcg, sem intercorrências. 
Após punção do neuroeixo, a cirurgiã informa a equipe 
anestésica sobre o erro na informação relatada pelo pa-
ciente, o qual suspendeu a medicação errada e fez uso 
da ticlopidina até o dia anterior à cirurgia. Duração do 
procedimento de 150 min, sem intercorrências. Em sala 
de recuperação anestésica, o paciente teve reversão 
total do bloqueio neuroaxial, sem déficits neurológicos. 
Discussão: Os antiagregantes plaquetários da classe 

tienopiridínicos são antagonistas dos receptores ADP 
interferindo na ativação e agregação plaquetária de forma 
irreversível e não antagonizada. Sua suspensão prévia 
aos procedimentos anestésicos envolvendo bloqueios do 
neuroeixo deve ser ativa e fortemente investigada. Este 
relato de caso demonstra que, apesar de ter sido feita 
orientação correta para o paciente quanto à suspensão 
da ticlopidina, o mesmo confundiu-se e manteve uso da 
medicação até o dia anterior do procedimento. Isso re-
força a importância da relação entre emissor e receptor 
durante a realização da avaliação pré-anestésica.
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Quantificação decibilimétrica no centro 
cirúrgico: há poluição sonora? Estudo 
observacional
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tro, Rodrigo Seidi Matsuda, João Pedro de Andrade Viei-
ra, Bruna Aparecida Gotardo, Liana Rosa e Silva
 
Instituição: Hospital Evangélico de Londrina
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Desde a revolução industrial, o ruído so-
noro exacerbado é parte do cotidiano. Essa poluição 
adentrou também o âmbito hospitalar, sendo o centro 
cirúrgico um dos ambientes mais afetados. Monitores, 
aspiradores, serras/bisturis e outros dispositivos são 
responsáveis por superposição de sons. Exposição 
prolongada aos ruídos sonoros acarreta malefícios e 
prejudica tomada de decisão pelos profissionais. A le-
gislação federal (ABNT-NBR 10152:2017) recomenda 
entre 35–45 dB(A) os limites para ambiente hospitalar; 
classifica ruídos acima de 80 dB(A) como nocivos à 
saúde e não permite ultrapassar 90 dB(A) em jornadas 
de trabalho de 8 h. O objetivo deste estudo é consta-
tar, quantificar e comparar ruídos sonoros aos quais 
pacientes e profissionais estão expostos em procedi-
mentos cirúrgicos do Hospital Evangélico de Londri-
na (HEL). Métodos: Quantificou-se digitalmente com 
decibilímetro profissional Benetech-GM1352 o nível 
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sonoro de 60 cirurgias no HEL de diferentes portes e 
especialidades em cinco momentos distintos: indu-
ção anestésica/bloqueio neuroeixo, incisão cirúrgica,  
10 min após incisão, curativo, desmonitorização. Des-
sa forma, atingiram-se 300 aferições decibilimétricas  
(n = 300). A coleta desses dados perdurou entre maio 
de 2021 e maio de 2022, e ocorreu tanto em cirurgias 
diurnas quanto noturnas. Alguns procedimentos não 
tiveram as cinco quantificações integralmente realiza-
das, sendo descartadas para esse banco de dados. 
Resultados: Predominaram-se aferições com valores 
decibilimétricos acima dos 45 dB(A) recomendados 
para ambiente hospitalar (n = 283, 94,33%). A média 
sonora das 300 aferições realizadas foi próxima do 
limite preconizado por órgãos normativos como se-
guro (M = 60,71; DP = 12,92). Encontraram-se ruídos 
sonoros nocivos à saúde em algumas aferições (n = 
19; 6,3%). Ortopedia/trauma teve a maior média de 
ruídos (M = 70,28; DP = 14,1), seguido por cirurgia 
torácica (M = 67,74; DP = 3,77). Antagonicamente, 
cirurgia de mão teve a menor média de valores deci-
bilimétricos (M = 40,12; DP = 13,16), precedido por 
cirurgia bucomaxilofacial (M = 53,5; DP = 16,28). Ci-
rurgias noturnas são mais silenciosas (M = 56,85; DP 
= 13,24) quando comparadas às diurnas (M = 61,8; 
DP = 12,71). Conclusão: A poluição sonora é uma 
realidade no centro cirúrgico estudado – e provavel-
mente em muitos outros. Há exposição de seus ris-
cos e malefícios ao paciente e à equipe cirúrgica. É 
necessário desenvolvimento de medidas preventivas, 
controladoras e redutoras de ruídos, viabilizando me-
lhor recuperação dos pacientes e diminuindo riscos 
ocupacionais.
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Satisfação com os cuidados anestésicos 
a partir do questionário perioperatório 
Heidelberg em bloqueio regional: estudo 
transversal
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Introdução: O nível de satisfação com os cuidados de 
saúde reflete a qualidade do serviço prestado segundo 
a perspectiva do doente. O Heidelberg Peri-Anaesthetic 
Questionnaire (HPAQ) foi psicometricamente projetado 
para avaliar a satisfação dos pacientes no perianestésico. 
O objetivo desse estudo foi avaliar a satisfação de pacien-
tes submetidos à cirurgia de varizes sob raquianestesia 
com base no HPAQ, identificando pontos de insatisfação. 
Métodos: Estudo observacional, prospectivo, transversal. 
Após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa e regis-
tro na Plataforma Brasil (CAAE: 20720919.0.3001.5447), 
foram entrevistados 84 pacientes. O questionário apre-
senta 38 itens com nível de concordância segundo a 
escala de Likert de 4 pontos. Os itens ordenam-se em: 
consulta pré-anestésica, perioperatório e recuperação 
pós-anestésica; e distribuem-se em 3 domínios: equipe; 
medo e desconforto. O questionário foi aplicado em en-
trevista padronizada, em até 12 h pós-operatório, por um 
participante treinado para não interferir nas respostas dos 
pacientes. As respostas foram ranqueadas como 1, 2, 3 
e 4, correspondendo a: totalmente insatisfeito, insatisfei-
to, satisfeito e totalmente satisfeito. A avaliação do nível 
de satisfação foi feita pela soma das respostas dos seus 
itens convertida em porcentagem, pela frequência relativa 
de repostas insatisfeitas e satisfeitas e pela média dos 
escores. Testes utilizados para as análises: Kolmogoro-
v-Smirnov e Shapiro-Wilk, Mann-Whitney e Spearman. 
Foi considerado p < 0,05 como nível de significância. 
Resultados: Verificou-se prevalência do gênero femini-
no (78,57%), pacientes ASA II (58,33%), com anestesias 
anteriores (85,71%), tempo médio de cirurgia de 35 min 
(+13,8) e idade média de 50,6 anos (+11,8). O momento 
de maior insatisfação foi o perioperatório: houve pior nível 
de satisfação (82,46%+11,36), maior frequência de res-
postas insatisfeitas (21,94%) e menor média de escores 
(3,30+0,45). Na avaliação geral, observou-se correlação 
inversamente relacionada entre o nível de satisfação e o 
tempo de anestesia (p = 0,041). Analisando os domínios, 
o de maior insatisfação foi “medo”: houve pior nível de 
satisfação 77,64% (±9,65), maior frequência de respos-
tas insatisfeitas (29,93%) e menor média dos escores 
(3,10+1,09). O nível de satisfação teve correlação inver-
samente relacionada: no domínio “equipe” com a idade 
(p = 0,042) e no domínio “desconforto” com o tempo de 
anestesia (p = 0,0182). A questão “o medo da anestesia 
foi importante” foi a de maior insatisfação: obteve-se me-
nor nível de satisfação (64,88%+29,91), maior frequência 
de respostas insatisfeitas (52,38%) e menor média dos 
escores (2,60+1,20). Conclusão: A satisfação do paciente 
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como novo indicador de qualidade dos cuidados de saú-
de carece de instrumentos para avaliá-la. Nesse estudo, 
o HPAQ mostrou-se útil na identificação dos pontos de in-
satisfação. O momento e o domínio de mais insatisfação 
foram, respectivamente, perioperatório e “medo”.
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Sustentabilidade e anestesia inalatória: 
desenvolvendo nossa responsabilidade 
ambiental: Revisão integrativa
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Introdução: O uso racional de recursos, fármacos e mate-
riais deve ser estimulado por toda comunidade hospitalar. 
O anestesiologista é grande consumidor de recursos com 
potencial poluidor uma vez que os resíduos dos gases 
anestésicos são liberados para a atmosfera, apresentan-
do efeitos danosos. O objetivo deste estudo foi revisar 
a literatura disponível sobre sustentabilidade ambiental e 
anestésicos inalatórios, bem como discutir sua relevância 
no contexto da anestesia sustentável. Métodos: Trata-se 
de revisão integrativa. A busca de estudos nas bases de 
dados foi realizada em junho e julho de 2021 a partir dos 
descritores “environmental sustainability”, “inhalation 
anesthesia”, “sustainability” e “waste anesthetic gas”. Fo-
ram identificados 369 trabalhos, sendo considerados ele-
gíveis para análise qualitativa 21 desses. Os dados foram 
apresentados em tabela de fichamento. Resultados: Os 
resíduos gerados pela anestesia inalatória têm impacto na 
sustentabilidade ambiental, contribuindo com a emissão 
de gases de efeito estufa e com o aquecimento global. 
Os estudos analisados levantam sugestões que visam re-
duzir o impacto ambiental, como utilizar baixo fluxo de 
gases frescos, escolher anestésico inalatório com menor 
impacto ambiental, implementar tecnologia de elimina-
ção de gases, optar por técnicas regionais de anestesia, 
colaborar com fabricantes de equipamentos anestésicos 

para atualização dos mesmos, entre outros. Tais soluções 
se intercomunicam com outras ações como redução de 
consumo energético e adequado descarte dos resíduos 
finais. Conclusão: A literatura científica disponível sobre 
o impacto da anestesia inalatória e sustentabilidade é re-
cente e necessitando de maiores evidências científicas 
para generalização dos resultados. Os artigos analisados 
trazem resultados e conclusões semelhantes no que con-
cerne à preocupação com os resíduos de gases anes-
tésicos (RGA) e seu potencial danoso à sustentabilidade 
ambiental. São necessárias ações na prática anestésica 
com a finalidade de reduzir a geração de resíduos dos ga-
ses anestésicos no ambiente. O anestesiologista tem nas 
mãos potencial de modificar tais desfechos, sendo impe-
rativo o desenvolvimento de uma consciência ambiental.
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Treinamento e educação para segurança 
do anestesiologista em procedimentos 
intervencionistas envolvendo radiação: 
revisão de literatura

Andreza Munik Araújo Alves Torres*, Mônica Isabel 
Abrantes Leite, Gualter Lisboa Ramalho, Ana Luisa 
Dantas Souto, Akylla Tayse Pessoa Farias, Arlley Araújo 
Dediêr Barbosa 

Instituição: CET João Pessoa
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A radiação é utilizada em muitos exames 
de imagem, como as radiografias e a tomografia com-
putadorizada. Esses exames utilizam emissões de 
raios X, que seria uma radiação ionizante, para uma 
parte específica do corpo, criando uma imagem digi-
tal ou filme que possibilita a visualização das estrutu-
ras dessa região. Os profissionais de saúde possuem 
contato constante com tais radiações durante proce-
dimentos intervencionistas que necessitam do auxílio 
do exame de imagem para sua realização. O objetivo 
deste estudo foi analisar a segurança do anestesiolo-
gista em procedimentos intervencionistas envolvendo 
radiação. Métodos: Estudo de revisão da literatura rea-
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lizado entre junho e julho de 2022 através de artigos 
e documentos em inglês e português, encontrados 
através de pesquisas nas bases de dados Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e United States National Li-
brary of Medicine (PubMed), assim como com buscas 
na plataforma do Centers for Disease Control and Pre-
vention, do Departamento de Saúde e Serviços Huma-
nos dos Estados Unidos da América, no Image Wisely 
e em documentos da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear. Foram utilizados os descritores “clusterin”, 
“radiation effects”, “x ray inducible protein 8”, “X ray 
damage” e suas variações, associados através dos 
operadores booleanos AND e OR. Discussão: As ra-
diações ionizantes podem causar danos nos tecidos 
através de mudança nas propriedades químicas das 
moléculas. Dentre as principais alterações, encontra-
-se a transformação de moléculas de água em radicais 
livres, os quais são ativos quimicamente e, dessa for-
ma, podem gerar reações com moléculas genéticas, 
como o ácido desoxirribonucleico. A maioria dessas 
reações são reparadas pelas células, entretanto, nos 
casos em que não ocorre esse reparo, podem ocor-
rer alterações hereditárias ou até mesmo indução de 
câncer. Como exemplos de danos, encontram-se for-
mação de catarata, esterilidade e redução da produ-
ção de células sanguíneas. Os limites de dosagem de 
exposição à radiação devem estar em um nível abaixo 
do limite em que ocorrem efeitos determinísticos, ou 
seja, abaixo de 0,1 gray (Gy). Visando proteger os indi-
víduos e seus descendentes acerca de possíveis efei-
tos indesejados relativos à radiação ionizante, existe 
um conjunto de medidas denominado radioproteção, 
ou proteção radiológica, que envolve desde atitudes 
para prevenir falhas e erros nos equipamentos até a 
garantia de resposta adequada a situações de emer-
gências radiológicas. Conclusão: Os profissionais da 
saúde que estejam envolvidos com exames que pos-
suem emissão de radiação ionizante necessitam de 
capacitações sobre segurança radiológica. Além dis-
so, deve ser realizada caracterização e classificação 
do nível de periculosidade de cada atuação envolven-
do esse contato com radiação, através de engenheiros 
de segurança do trabalho e por médicos do trabalho, 
para que possam ser tomadas medidas pelos empre-
gadores e pelos próprios trabalhadores.
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Triagem de pacientes para cirurgias ele-
tivas, por questionário clínico, durante o 
período de pandemia COVID-19: estudo 
observacional retrospectivo

Isabele Savana Horácio de Lima Melo*, Larissa Hausner 
de Morais, João Victor Moraes de Melo, Juliana Garcia 
Landeiro Côrtes, Vera Lúcia Fernandes de Azevedo, Ana 
Cláudia Morant Braid 

Instituição: Hospital Santo Antônio – CET SBA OSID 9189
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A infecção por coronavírus 2019 (COVID-19) 
é uma doença infectocontagiosa de etiologia viral, cau-
sada pelo vírus SARS-CoV-2, que acarretou mudanças 
importantes nas rotinas de atendimento médico. Como 
medida inicial, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
passou a recomendar a suspensão de atendimentos 
ambulatoriais, cirurgias eletivas não essenciais, endos-
copias ou outros procedimentos invasivos, objetivando 
aumentar os recursos médicos disponíveis para pacien-
tes infectados com COVID-19 e reduzir as taxas de in-
fecção entre pacientes eletivos. Frente à necessidade de 
medidas de triagem e à escassez de testes laboratoriais 
associados à grande demanda, questionários de triagem 
clínica foram estabelecidos para avaliação dos pacientes 
a serem submetidos aos procedimentos cirúrgicos ele-
tivos. Desse modo, este estudo busca avaliar o impac-
to do uso de uma dessas ferramentas em uma unidade 
hospitalar. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo 
observacional através da busca ativa das notificações 
compulsórias de COVID-19 em uma unidade hospitalar 
de atendimento exclusivo de paciente do SUS em Salva-
dor, BA, após a introdução de um questionário de triagem 
clínica para COVID-19 no ambulatório de pré-anestésia 
(de junho de 2020 a junho de 2021). Foi realizado rastreio 
por meio de prontuário eletrônico para avaliação, dentre 
os pacientes positivados para COVID-19 os quais foram 
possivelmente infectados no período perioperatório. Re-
sultados: No período de junho de 2020 a junho de 2021 
houve 982 casos suspeitos de COVID-19 no hospital, e 
desses, 46,9% foram confirmados e 53,1% descartados. 
Dos 461 casos positivos do hospital, apenas 2,4% (11 
pacientes) foram pacientes cirúrgicos. Conclusão: Os ris-
cos de expor os pacientes à infecção perioperatória por 
COVID-19 devido à realização de cirurgia durante a pan-
demia são elevados, mas devem ser pesados contra os 
riscos de atrasos prolongados no tratamento. O impac-
to dos cancelamentos seria cumulativo, somando-se às 
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listas de espera já existentes. Ressalta-se a importância 
da realização de triagens e estratégias as quais devem 
obedecer a critérios preestabelecidos e serem capazes 
de definir, com segurança, quais pacientes são elegíveis 
ao procedimento, evitando assim cancelamentos desne-
cessários. Devido à baixa taxa de infecção por COVID-19 
em pacientes no período perioperatório, o presente estu-
do sugere que o questionário clínico aplicado para triar 
pacientes baixo risco para infecção foi uma ferramenta 
de baixo custo, prática e eficaz.
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Uso atual do óxido nitroso por anestesio-
logistas: estudo observacional

Lucas de Sousa Amado Leal*, Leandro Carvalho Longo, 
Marcelo Henrique Gomes Nunes, Arlindo Mariano de 
Araújo Neto, Marina Duarte Gatti, Daniel Di Carli 

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Durante muito tempo, o óxido nitroso foi 
considerado indispensável em anestesias inalatórias e 
balanceadas, no entanto, pesquisas evidenciaram que a 
exposição a esse agente está relacionada com o risco de 
teratogenicidade, alterações megaloblásticas e agranulo-
citose, além de sua contribuição para o aquecimento am-
biental. O objetivo deste estudo foi avaliar o entendimento 
atual de anestesiologistas e médicos em especialização 
quanto ao uso, efeitos colaterais, exposição ocupacional e 
poluição ambiental atribuídos ao óxido nitroso. Métodos: 
Inquérito constituído por 14 questões de múltipla escolha 
aplicado a anestesiologistas e médicos em especializa-
ção de diferentes serviços de anestesiologia do Brasil no 
período de 30 de maio de 2022 a 25 de junho de 2022, res-
pondido livremente a partir da opinião e experiências pes-
soais. Resultados: O estudo contou com 80 participantes  
(n = 80). O óxido nitroso integra a prática de 65% dos 
profissionais (n = 52). Desde o período de formação, 
73,8% (n = 59) reduziram a utilização do óxido nitroso, 

enquanto 21,2% (n = 17) não alteraram sua utilização 
e 5% (n = 4) aumentaram. A frequência de utilização 
atual foi considerada esporádica por 58% dos par-
ticipantes (n = 47), e 21,2% (n = 17) dos participantes 
não utilizam o agente. O óxido nitroso foi considerado 
indispensável para pacientes pediátricos por 41% dos 
participantes (n = 33), para pacientes adultos por 1,2% 
(n = 1), para ambos os grupos (pediátricos e adultos) 
por 6,2% (n = 5) e para “nenhum paciente” por 51%  
(n = 41). Os efeitos deletérios aos pacientes são co-
nhecidos por 87% (n = 70). Os riscos associados a 
exposição ocupacional são conhecidos por 68,8%  
(n = 55). E 65% dos participantes se sentem seguros em 
relação à própria exposição ocupacional. As implicações 
do uso desse agente para a poluição ambiental são co-
nhecidas por 63,7% dos participantes. Para 37,5% (n = 
30) os benefícios do agente superam os riscos, 42,5% (n 
= 34) consideram essa afirmação questionável, e 20% (n 
= 16) consideram que os riscos superam os benefícios. 
Noventa por cento (n = 72) consideram relevante discutir 
os impactos interdisciplinares acerca do uso óxido nitro-
so (p < 0,001). Conclusão: Embora integre a prática da 
maioria dos participantes da pesquisa, existe tendência 
à redução do uso do óxido nitroso entre anestesiologis-
tas; a maioria não considera o agente indispensável para 
pacientes de nenhuma faixa etária. A maior parte dos 
participantes afirma conhecer os efeitos adversos para 
os pacientes, da exposição ocupacional e para a po-
luição ambiental. Mudanças na atuação profissional do 
anestesiologista ainda encontram resistência, no entan-
to, observa-se uma preocupação coletiva no sentido de  
um exercício integrado do ato anestésico que coadu-
ne sua realização em um ambiente seguro, saudável e  
com sustentabilidade. 
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Utilização de ferramentas tecnológicas  
para a realização da educação médica  
continuada em anestesiologia: estudo ob - 
servacional descritivo
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Cirilo Haddad Silveira, Guinther Giroldo Badessa, Adeli Ma-
riane Vieira Lino Alfano, Patrícia Mitsue Saruhashi 
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Instituição: CET GAAP – Grupo de Anestesiologistas As-
sociados Paulista | Centro Universitário São Camilo
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A educação à distância é descrita como um 
processo de ensino e aprendizagem com o uso de ferra-
mentas multimídia para a transmissão do conhecimen-
to. Tal modalidade de ensino ganhou maior visibilidade 
devido à internet, que proporcionou oportunidades para 
pesquisas, estudos e formação intelectual do conheci-
mento de forma flexível. Com o isolamento gerado pela 
pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2) e o conse-
quente aumento de atividades remotas, surge uma nova 
realidade na qual novas tecnologias são utilizadas para 
a transmissão conhecimento. Nesse contexto, a forma-
ção médica aderiu ao ensino a distância, o que exigiu 
dos próprios docentes e instrutores dos centros de en-
sino e treinamento (CET) adequação à modalidade de 
ensino descrita. Para isso, foi necessário desenvolver 
habilidades e cenários para atingir as metas de ensino 
estabelecidas, tais como: trabalho em equipe, trans-
missão de experiências na prática profissional e cria-
ção de modalidades e ambientes educacionais visuais 
e cinestésicos. As plataformas digitais funcionam como 
ferramentas para disponibilização de conteúdos edu-
cacionais, tais como logbooks, webinários e informes 
visuais rápidos encaminhados através de aplicativos 
de mensagem instantânea para disseminação da infor-
mação. Mediante esse cenário, fica evidente o uso de 
ferramentas tecnológicas pelos médicos em especiali-
zação visando o ensino e atualização do conhecimento. 
O presente estudo possui o objetivo de demonstrar a 
importância de ferramentas tecnológicas para a reali-
zação da educação continuada para a equipe de anes-

tesiologia. Métodos: O estudo proposto é do tipo des-
critivo e observacional. O período da coleta de dados 
foi o primeiro semestre de 2022 e a metodologia se deu 
através da mensuração do preenchimento de logbooks 
e acessos a webinários, além de informes enviados pelo 
setor de qualidade para toda a equipe através do apli-
cativo WhatsApp. O objeto do estudo foi a avaliação 
da adesão às ferramentas tecnológicas de transmissão 
de conhecimento. Foram incluídos no estudo todos os 
médicos especializandos em anestesiologia de um cen-
tro de ensino e treinamento localizado no município de 
São Paulo. Resultados: Foram obtidos resultados por 
meio de aplicação de questionários e avaliações e pe-
riódicas, reuniões online e simulações de cenários de 
crise com posterior debriefing. Analisando-os, nota-se 
a importância e a eficácia da educação médica remota 
continuada, permitindo que o residente em horário de 
plantão consiga acompanhar o conteúdo ministrado. 
Conclusão: Diante das necessidades de atingir os objeti-
vos educacionais propostos e de atualização constante, 
é preciso que os residentes médicos tenham acesso ao 
conhecimento de forma ativa, clara e fácil. A internet e 
as novas tecnologias são ferramentas importantes para 
a formação em anestesiologia embasada em evidências 
científicas atualizadas.
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A administração tardia ou em duas eta-
pas da neostigmina pode reduzir o tempo 
para a reversão do bloqueio neuromuscu-
lar moderado induzido pelo cisatracúrio? 
Ensaio clínico

Eduardo Toshiyuki Moro*, Juliana Morini Bevilacqua, Ma-
theus Arroyo Reche de Souza, Guilherme da Mata Luce-
na, Jose Eduardo de Bona 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP)
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O estudo compara o tempo necessário para 
reversão completa do bloqueio neuromuscular modera-
do (BNM) induzido por cisatracúrio a partir do apareci-
mento da terceira resposta ao TOF após administração 
de neostigmina durante o BNM moderado (60 mcg/kg) 
ou superficial (30 mcg/kg). Métodos: Após aprovação em 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde da PUC-SP, foi realizado um ensaio 
clínico prospectivo randomizado controlado com pacien-
tes submetidos a cirurgias otorrinolaringoscópicas no 
Hospital Santa Lucinda em Sorocaba, SP. Foram incluí-
dos pacientes de 18–65 anos, estado físico ASA I e II. 
Critérios para exclusão incluíram: recusa em participar, 
contraindicação ao emprego de algum fármaco utilizado 
no estudo, presença de doença renal, hepática, neuro-
muscular e IMC > 30. Os pacientes foram aleatoriamente 
distribuídos em 4 grupos de acordo com o momento da 
reversão do BNM e das doses de neostigmina que fo-
ram utilizadas. Desses, foram assim compostos: grupo M 
(reversão com BNM moderado), grupo S (reversão com 
BNM superficial), grupo N (reversão em dois tempos) e 
grupo C (controle). Envelope opaco foi preparado, selado 
e numerado sequencialmente contendo o grupo ao qual 
o paciente foi alocado. Um anestesiologista não envolvi-
do no estudo foi responsável pelo preparo das soluções. 
Resultados: Sessenta e quatro pacientes foram conside-
rados elegíveis. Desses, 4 foram excluídos antes da ran-
domização (3 por obesidade mórbida e 1 por diabetes 
descontrolado). Sessenta pacientes foram distribuídos 
nos quatro grupos de estudo. Conclusão: A neostigmina 
administrada no momento do aparecimento da terceira 
resposta ao estímulo TOF é capaz de reverter o BNM 
moderado em tempo menor e a probabilidade de rever-
são em menos de 10 min é maior do que aquele obtido 

pela administração do anticolinesterásico durante o BNM 
superficial. Portanto, na prática clínica, se um paciente 
apresentar um BNM moderado após uma cirurgia, é mais 
seguro reverter o bloqueio neste momento que esperar 
um grau menor para aplicar neostigmina. 
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A identificação da membrana cricotireoi-
dea pelo método palpatório vs. ultrassono-
gráfico por médicos residentes de anes-
tesiologia de um hospital escola do DF: 
estudo observacional

Pedro Augusto Rodrigues de Alencar*, Daniel Uchôa 
Araújo, Ludimila de Macedo Dalla Corte, Ana Paula Ro-
cha Cronemberger, André Luiz Sbroggio Junior, Lucas 
Rassi Garcia 

Instituição: Hospital Regional da ASA Norte
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Hoje, o anestesista pode produzir imagens 
em tempo real da via aérea do paciente. A chegada da 
ultrassonografia na rotina do anestesiologista vem mu-
dando diversos conceitos em nossa prática. É nesse 
contexto que podemos ter no ultrassom o diferencial 
para um desfecho favorável em situações de urgência. 
A grande importância da membrana cricotireoidea em 
gestão de vias aéreas se deve ao seu papel de porta de 
entrada para uma via aérea de emergência. O sucesso 
da cricotireoidostomia é variável e, particularmente em 
pacientes obesos, a taxa declina drasticamente. O ob-
jetivo deste estudo é constatar o índice de acerto da 
palpação da membrana cricotireoidea por residentes 
de anestesiologia, confirmando através da ultrassono-
grafia. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, 
transversal e prospectivo desenvolvido no Hospital Re-
gional da Asa Norte. Os pacientes aprovados no critério 
de inclusão foram examinados na enfermaria e foram 
submetidos a palpação da região cervical para a iden-
tificação da membrana cricotireoidea. Em seguida, foi 
realizada a ultrassonografia. Resultados: O presente es-
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tudo foi feito com 148 diferentes pacientes. Através da 
palpação da membrana cricotireoidea pelos residentes 
do hospital e posterior conferência pelo uso do método 
ultrassonográfico, tivemos os seguintes resultados do 
total de 148 pacientes, tivemos 72 do sexo masculino e 
76 do sexo feminino. No sexo masculino tivemos 77% 
de acerto, contra 53% de acerto entre paciente do sexo 
feminino. Em pacientes obesos grau I, II e III, a quanti-
dade de acertos foi menor que a de erros. A diferença 
é ainda maior quando olhamos especificamente obesos 
grau III em que não houve nenhum acerto e 9 erros. Por 
outro lado, em paciente abaixo do peso, peso normal e 
sobrepeso, o número de acertos foi significativamente 
maior. No grupo dos abaixo do peso a quantidade de 
erros foi 0. Conclusão: Segundo os dados desta pesqui-
sa, em mulheres e pacientes com IMC elevado o índice 
de acertos na palpação é menor, o que torna o uso do 
método ultrassonográfico de grande valor.
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Abordagem anestésica para insulinoma: 
relato de caso

Allan Azevedo Barbosa*, Daniella Gonçalves de Araujo, 
Patrícia Lopes Gabriel, Bernardo Ramos Prates, Marcelle 
Mafra Queiroz 
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Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: O insulinoma é um tumor endócrino originado 
das células beta pancreáticas e caracterizados por libe-
rar insulina de forma descontrolada. Quando se manifes-
ta clinicamente, causa períodos de hipoglicemia durante 
jejum e exercício físico. As crises de hipoglicemia levam 
a manifestações de ativação simpática como taquicar-
dia e diaforese e alterações neurológicas como confusão 
mental e convulsão. Esse tumor pode estar associado a 
neoplasias endócrinas múltiplas (NEM) e apresenta um 
desafio em sua abordagem anestésico cirúrgica. Relato 
de caso: Paciente JMM, sexo masculino, 36 anos, IMC 
30 kg/m2 portador de insulinoma, com proposta de rea-

lizar pancreatectomia parcial para ressecção do tumor, 
sob anestesia geral balanceada associada a peridural 
lombar. Admitido em bloco cirúrgico lúcido, orientado, 
em ar ambiente. Monitorizado com pressão arterial in-
vasiva em radial esquerda, oximetria de pulso, cardios-
copia e puncionado acesso venoso periférico (18G) em 
membro superior esquerdo e sondagem vesical. Realiza-
da peridural lombar (nível L3-L4) com agulha tipo Tuohy 
18G, sob sedação leve com midazolam (0,05 mg/kg). So-
lução anestésica da peridural realizada com ropivacaína 
a 0,5% (1,13 mg/kg) e morfina (0,11 mg/kg). Realizado 
botão anestésico com lidocaína 2% com vasoconstric-
tor (1 mg/kg). Utilizada técnica de perda de resistência 
com ar, identificado sinal de Dogliotti, ato sem intercor-
rências. Logo após, realizada indução da anestesia geral 
com fentanil (2 mcg/kg), propofol (2 mg/kg) e cisatracúrio 
(0,15 mg/kg). Realizada analgesia multimodal com admi-
nistrado sulfato de magnésio (25 mg/kg), lidocaína (1 mg/
kg) e, ao término, dipirona 2000 mg. Administrada dexa-
metasona (0,15 mg/kg) e ácido tranexâmico (22 mg/kg). 
Realizada manutenção da anestesia com sevoflurano 
(0,8 CAM). Coletados exames iniciais que mostraram hi-
poglicemia grave (30 mg/dl), sendo prontamente corrigi-
da com reposição de glicose a 50% em bolus e manuten-
ção com solução de glicose a 10% em bomba de infusão 
contínua. Paciente manteve-se estável durante todo o 
procedimento, hematócrito final de 39%, e glicemia final 
de 239 mg/dl sem alterações gasométricas. Optado por 
extubação em sala, a qual ocorreu sem intercorrências. 
Realizado encaminhamento aos cuidados pós-operató-
rios em unidade de terapia intensiva, recebendo alta no  
3o dia pós-operatório. Discussão: A conduta anesté-
sica no insulinoma deve ser meticulosamente pensada 
com monitorização cuidadosa e manter em equilíbrio 
as funções endócrinas. A técnica anestésica deve atuar 
principalmente na redução do metabolismo cerebral e 
contornar as exacerbações da atividade simpática. A 
manipulação do tumor pela ressecção cirúrgica provoca 
liberação maciça de insulina e consequente hipoglicemia 
grave. Esse evento pode provocar lesão cerebral e ativi-
dade simpática exacerbada. Portanto, uma monitoriza-
ção da glicemia com medidas de 15/15 min e diálogo 
adequado com o cirurgião durante a cirurgia é importante 
para contornar tais eventos.
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Abordagem de via aérea difícil em pa-
ciente com bócio mergulhante de tireoi-
de: relato de caso
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Introdução: A doença nodular da tireoide tem etiologia 
multifatorial e compreende apresentação variável, desde 
os pequenos aos grandes bócios multinodulares intrato-
rácicos (mergulhantes). Os bócios de grande volume são 
responsáveis, ocasionalmente, por compressão e desvio 
da traqueia, levando à dificuldade no acesso à via aérea, 
situação de grande desafio para os anestesiologistas. Re-
lato de caso: Mulher de 61 anos, eutireoidea, obesa grau 
I, hipertensa, dislipidêmica, com câncer de mama em QSL 
e bócio mergulhante de tireoide. Em uso de losartana e 
sinvastatina. Negava ortopneia, dispneia, cornagem, es-
tridor ou disfagia. Preditores de via aérea difícil (VAD): cir-
cunferência cervical > 40 cm, IMC > 26. TC cervical: bócio 
(90x75x63 mm) em lobo esquerdo até mediastino, com 
deslocamento de faringe, laringe, traqueia e esôfago para 
a direita, estenose traqueal de diâmetro 11,2 mm ao nível 
de C6-C7. Proposta cirúrgica: tireoidectomia parcial + se-
torectomia + BLS. Foi escolhida a abordagem da via aérea 
com o videolaringoscópio devido à indisponibilidade do 
broncofibroscópio. Anestesia tópica VAS com lidocaína 
spray, paciente em decúbito dorsal com cabeceira a 30°, 
sedação com dexmedetomidina, laringoscopia por vídeo 
e IOT com TOT no 6,5 com cuff. Em seguida, administra-
ção de propofol, rocurônio e fentanil, manutenção com 
sevoflurano e dexmedetomidina em BIC até extubação. 
Monitorização com capnografia, cardioscopia, PANI, oxi-
metria, BIS e TOF. Intraoperatório sem intercorrências. Foi 
extubada acordada em sala, feito cuff-leak test e verifica-
ção de fonação. Encaminhada à enfermaria após recupe-
ração em SRPA sem intercorrências. Discussão: Pacientes 
com bócios volumosos necessitam de atenção quanto à 
abordagem de via aérea. É importante a avaliação cuida-
dosa com base em registros médicos prévios, condições 
clínicas, características faciais e mandibulares, medidas 
anatômicas e, se possível, análise de exames de imagem 
das vias aéreas para a previsão do risco e dificuldades 
à intubação. A extubação pós-exérese de tumores tireoi-

deanos também é desafiadora pelo risco de hematomas 
cervicais, edema, traqueomalácia e lesões nervosas que 
podem comprometer a ventilação. O objetivo principal é 
minimizar o risco de hipoxemia do paciente durante o ato 
anestésico e pós-extubação. Conclusão: No caso acima 
descrito, a abordagem se apoiou em recente diretriz di-
vulgada pela ASA para opção pela IOT acordada, devido 
à situação de suspeita de laringoscopia difícil associada à 
suspeita de ventilação difícil e de risco de via aérea invasi-
va difícil. Pelo risco de falha de extubação, prosseguiu-se 
com extubação acordada, cuff-leak test positivo, verifica-
ção de fonação presente e vigilância atenta na SRPA. Este 
caso serviu como exemplo prático bem-sucedido em que 
se pôde aplicar os conceitos da recente diretriz de aborda-
gem de via aérea difícil da ASA com adaptação à realidade 
do serviço.
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Adesão às recomendações do protocolo 
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) 
em cirurgia cardíaca em um centro de re-
ferência no Brasil: estudo observacional
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Introdução: Apesar do progresso nas últimas décadas, 
a cirurgia cardíaca ainda está associada a altas taxas 
de morbimortalidade. Consequentemente, melhorar a 
segurança desses pacientes se tornou uma necessida-
de. Para isso, a tendência atual é a implementação de 
protocolos como o Enhanced Recovery After Surgery 
(ERAS). O presente estudo objetivou analisar a adesão 
às recomendações do ERAS em cirurgia cardíaca em um 
hospital de referência no sul do Brasil. Métodos: Estudo 
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de delineamento transversal com abordagem quantita-
tiva. Foram incluídos todos os pacientes maiores de 18 
anos submetidos a cirurgia cardíaca de revasculariza-
ção miocárdica com uso de circulação extracorpórea 
(CEC) no hospital estudado nos anos de 2017 e 2021, 
totalizando, respectivamente, 79 e 63 pacientes. As va-
riáveis analisadas seguiram o ERAS em cirurgia cardía-
ca mais recente. Os resultados foram analisados pela 
epidemiologia descritiva. Resultados: O estudo avaliou 
todos os pacientes submetidos a cirurgia cardíaca de 
revascularização miocárdica com CEC em 2017 e 2021. 
A média de adesão das recomendações por paciente foi 
de 36,3% em 2017 e 52,7% em 2021. Esta se distribuiu, 
em porcentagem, em 2017 e 2021, respectivamente, da 
seguinte forma: pré-operatório: consumo de líquidos 
claros até 2–4 h antes da anestesia geral: 0 x 100; fer-
ramentas de envolvimento do paciente: 65 x 68; parar 
de fumar 4 semanas antes da cirurgia eletiva: 12,5 x 9,5; 
correção pré-operatória da deficiência nutricional quan-
do viável: 4,7 x 1,2; pré-habilitação para pacientes sub-
metidos a cirurgias eletivas: 0 x 0; medição pré-operató-
ria da HbA1c para auxiliar na estratificação de risco: 0 x 
0; carga oral pré-operatória de carboidratos: 0 x 0. Tran-
soperatório: uso de fixação esternal rígida: 100 x 100; 
evitar hipotermia persistente: 100 x 100; manutenção da 
permeabilidade do dreno torácico para evitar a retenção 
de sangue: 98,4 x 100; melhores práticas baseadas em 
evidências para reduzir infecções do sítio cirúrgico: 0 x 
97,4; ácido tranexâmico durante procedimentos cirúrgi-
cos cardíacos com CEC: 25,3 x 92,4; controle glicêmico 
perioperatório: 3,17 x 89,8; analgesia multimodal: 53,9 x 
81; fluidoterapia dirigida por fluidos: 17,4 x 0. Pós-ope-
ratório: tromboprofilaxia química ou mecânica após a 
cirurgia: 100 x 100; estratégias para garantir a extuba-
ção dentro de 6 h após a cirurgia: 82,5 x 86; detecção 
precoce de estresse renal: 0 x 0; ferramenta de triagem 
sistemática pós-operatória de delirium: 0 x 0; infusão 
de insulina para tratar a hiperglicemia em todos os pa-
cientes no pós-operatório: 0 x 0. Conclusão: Obteve-se 
um progresso importante na adesão as recomendações 
por paciente do ERAS em cirurgia cardíaca, de 36,3% 
em 2017 e 52,7% em 2021, demonstrando uma mudan-
ça no cenário do cuidado perioperatório dos pacientes 
submetidos a cirurgia cardíaca ao longo dos anos, com 
maior ênfase na medicina baseada em evidências, se-
gurança do paciente e otimização perioperatória.
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Administração inadvertida de 1 mg de mor-
fina em espaço subaracnóideo: relato de 
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Introdução: A administração de morfina em espaço su-
baracnóideo é uma técnica bem estabelecida em aneste-
siologia para analgesia pós-operatória, principalmente em 
procedimentos cirúrgicos de membros inferiores e abdo-
minais. Seus efeitos colaterais também são bem conheci-
dos e de caráter dose-dependente, podendo cursar com 
náuseas e vômitos, prurido, hipotermia, retenção urinária, 
depressão respiratória, entre outros. Relato de caso: Pa-
ciente do sexo masculino, 51 anos de idade, pesando 92 
kg, admitido em unidade hospitalar para a realização de 
prostatectomia radical retropúbica com linfadenectomia 
pélvica por diagnóstico de adenocarcinoma acinar de prós-
tata. Em visita pré-anestésica: ASA I, nega comorbidades 
ou alergias medicamentosas; nega etilismo e tabagismo; 
nega uso de medicamentos ou outras drogas; relata cirur-
gia prévia em cordas vocais há muitos anos, sob anestesia 
geral, sem intercorrências. Exame físico sem alterações, 
sem preditores de via aérea difícil, exames pré-operatórios 
dentro da normalidade. Após monitorização, sedação leve 
e realização de raquianestesia com 10 mg de bupivacaína 
pesada, verificou-se erro na dose administrada da morfina 
em espaço subaracnóideo: 1000 mcg. Induzido anestesia 
geral balanceada e durante intraoperatório paciente apre-
sentou episódio de fibrilação atrial, revertido após duas 
doses de 300 mg de amiodarona. Houve sangramento 
moderado e hipotensão controlada com infusão de cris-
taloides + vasopressores. A cirurgia teve duração aproxi-
mada de 3 h, sendo que ao final paciente foi extubado em 
sala operatória sem intercorrências, consciente e orienta-
do, eupneico em ventilação espontânea, sem queixas de 
dor, náuseas, prurido, ou outros sintomas. Manteve pres-
são arterial em limite inferior e bradicardia sinusal. Durante 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

287

Medicina Perioperatória

estadia em UTI, necessitou de dose baixa de vasopressor 
para controle da pressão arterial, e oxigenioterapia sob ca-
teter nasal para manter alvo de saturação periférica de oxi-
gênio. Não apresentou alterações do nível de consciência. 
Foi administrado 0,2 mg de naloxona com melhoria parcial 
desses parâmetros. Após 24 h da raquianestesia, paciente 
começou a queixar de desconforto leve em região de fe-
rida operatória, e após 30 h recebeu alta da UTI para leito 
de enfermaria com queixa álgica moderada. Negou outros 
sintomas nesse período. Discussão: Ainda existem pou-
cos relatos de caso descrevendo a sobredose opioide em 
espaço subaracnóideo no período perioperatório. No caso 
apresentado, o paciente apresentou arritmia no intraope-
ratório sendo revertida, além de instabilidade hemodinâmi-
ca no intra e no pós-operatório, com analgesia total duran-
te as primeiras 24 h, negando outros sintomas no período. 
O presente relato também chama a atenção para a falha 
grave da não conferência do rótulo da ampola aberto pelo 
auxiliar, sendo que a dupla verificação da medicação po-
deria ter evitado o erro de dosagem administrada.
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anestésicas

Marina Félix da Mota*, Thiago Gadelha Batista dos San-
tos, Jayme Marques dos Santos Neto, Lucas Bittencourt 
Simões

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Pernambuco
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O manejo da via aérea difícil pode ser ain-
da mais desafiador na presença de tumores adrenais 
funcionantes. O planejamento anestésico nesses casos 
deve incluir estratégias para mitigar a resposta simpática, 
manter a estabilidade hemodinâmica e garantir analgesia 
pós-operatória. Relato de caso: Mulher, 30 anos, ASA III, 
obesa grau II com alto risco de SAHOS (STOP-Bang 4), 

diabética insulinodependente e hipertensa crônica refratá-
ria, candidata a nefroadrenalectomia radical videolaparos-
cópica. Apresentava fáscies cushingoide, circunferência 
cervical > 40 cm, distâncias tireomentoniana e esterno-
mentoniana curtas e Mallampati IV. Após pré-operatório 
na UTI para controle pressórico, foi admitida em uso de 
nitroprussiato de sódio 0,55 mcg/kg/min com PA 190x110 
mmHg. Optou-se por intubação acordada com videola-
ringoscópio após infusão de dexmedetomidina (1 mcg/kg 
em 10 min) e lidocaína (1,5 mg/kg em 10 min), bloqueio 
transcricotireoideo com 3 ml de lidocaína 2% e aneste-
sia de cavidade oral com lidocaína spray 10%. Falha do 
bloqueio gerou dificuldade nas três primeiras tentativas de 
laringoscopia, superada após 50 mg de propofol e 30 mg 
de succinilcolina. Oxigenação apneica com cateter nasal 
15 L/min foi realizada durante toda a abordagem, manten-
do a saturação sempre superior a 90%. Cateter epidural 
não foi inserido por limitação de posicionamento. A anes-
tesia foi mantida com sevoflurano 2%, remifentanil (0,25 
mcg/kg/h), dexmedetomidina (0,5 mcg/kg/h) e lidocaína 
(1,5 mg/kg/h). Infusão de nitroprussiato de sódio mante-
ve PAM em torno de 90 mmHg e frequência cardíaca de 
50 bpm. Após a cirurgia, realizado bloqueio do quadrado 
lombar anterior à esquerda guiado por ultrassonografia 
sob monitorização e técnica asséptica em decúbito late-
ral esquerdo, com transdutor curvilíneo (2–5 MHz) em um 
plano transversal entre a crista ilíaca e a margem costal. 
Agulha de Tuohy 18-gauge foi inserida em sentido póste-
ro-anterior, sua ponta foi posicionada entre os músculos 
quadrado lombar e psoas maior e após aspiração nega-
tiva, foram injetados 20 ml de ropivacaína 0,15%, obser-
vando-se adequada distribuição do fluido neste plano. A 
paciente foi extubada na UTI após 14 h com intensidade 
máxima de dor (EVA) de 7, 2 e 0 nos três primeiros dias de 
pós-operatório. Discussão: Associação entre via aérea difí-
cil e doenças cardiovasculares não compensadas traz de-
safios adicionais ao manejo do paciente portador dessas 
condições; nesse contexto, dexmedetomidina e lidocaína 
são drogas eficazes em atenuar a resposta hemodinâmi-
ca à laringoscopia por mecanismo central e bloqueio da 
via eferente, respectivamente. Peri-oxigenação associada 
à videolaringoscopia são estratégias a se considerar em 
uma paciente obesa com redução da capacidade residual 
funcional, risco de dessaturação precoce e necessidade 
de menor estímulo na via aérea. Por fim, o bloqueio do 
quadrado lombar tem se demonstrado eficaz para analge-
sia pós-nefrectomia, minimizando uso de opioides e suas 
complicações.
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Anafilaxia por corante azul patente em 
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Bruna Simões Tavares¹*, Maria Stella de Castro Marcos 
Dias¹, Glória Félix de Souza¹, Caroline Pinto Pássaro², 
Sérgio Dortas Júnior², Solange Valle² 

Instituição: ¹Hospital Federal do Andaraí, ²Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho (HUCCFF-UFRJ)
Fonte de financiamento: Público

Introdução: O uso de azul patente para biópsia de linfo-
nodo sentinela em cirurgias oncológicas de mama tem se 
difundido como forma de evitar a linfadenectomia total. 
Entretanto, a incidência de reações de hipersensibilidade 
por azul patente tem aumentado, determinando mais um 
desafio para o anestesiologista no período perioperatório. 
Relato de caso: Paciente feminina, 57 anos, hipertensa em 
uso de losartana, anlodipino e hidrocloratiazida. Negava 
outras comorbidades e alergias medicamentosas. Aneste-
sia prévia sem intercorrências. Submetida a segmentecto-
mia de mama direita com biópsia de linfonodo sentinela, 
com monitorização inicial por cardioscópio, oxímetro de 
pulso (SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI) e, poste-
riormente, com capnógrafo. Antibioticoprofilaxia com ce-
fazolina 2 g via intravenosa (IV). Indução anestésica com 
alfentanil 2500 mcg, lidocaína 60 mg, propofol 180 mg, 
sendo este titulado, e rocurônio 30 mg. Realizada intuba-
ção orotraqueal com tubo orotraqueal 7,0 mm, sob larin-
goscopia direta, sem intercorrências; e acoplada à prótese 
ventilatória, bem adaptada ao modo pressão controlada. 
Manutenção da anestesia geral balanceada com sevoflu-
rano a 2%. Após 40 min da injeção de azul patente no teci-
do subcutâneo da mama direita, a paciente apresentou ur-
ticas azuladas por todo tronco, com extensão para pelve e 
axila direita, além de hipotensão significativa (PANI~79x59 
mmHg), hipóxia (SpO2~89%) e roncos difusos. Por apre-
sentar critérios para anafilaxia, foram administradas epi-
nefrina 200 mcg, hidrocortisona 500 mg e difenidramina 
50 mg, salbutamol 300 mcg e hidratação venosa vigorosa 
com 1000 ml de Plasma Star. A paciente evoluiu com es-
tabilidade hemodinâmica e foi encaminhada à unidade de 
recuperação pós-anestésica, ainda intubada, e com urti-
cas azuladas disseminadas. Após 24 h, a paciente evoluiu 
assintomática, sendo extubada sem complicações poste-

riores. Discussão: O uso de corantes triarilmetano, como 
o azul patente, e o azul isossulfan, tem sido relacionado 
a inúmeras reações de hipersensibilidade, apresentando-
-se desde urticária azul até anafilaxia grave. O tratamen-
to varia de acordo com a gravidade da reação. Devido à 
crescente incidência de tais reações, o anestesiologista 
deve ter o conhecimento acerca da variabilidade da apre-
sentação clínica, alterações laboratoriais, especialmente a 
dosagem de triptase sérica, além da terapêutica imediata.
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Introdução: A anafilaxia perioperatória é uma reação de hi-
persensibilidade sistêmica, cuja incidência varia de 1:353 a 
1:18.600 procedimentos anestésicos, com mortalidade en-
tre 3–9%. Os principais causadores são os antibióticos, lá-
tex, bloqueadores neuromusculares, antissépticos e coran-
tes, como o azul patente V (APV). Relato de caso: Paciente, 
57 anos, sexo feminino, 75 kg, submetida a quadrantec-
tomia inferior direita com pesquisa de linfonodo sentine-
la por carcinoma de mama. Portadora de cardiomiopatia 
dilatada com fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 
26% e de desfibrilador implantado, o qual foi desativado 
durante a cirurgia e reativado ao final. Negava alergias e 
outras comorbidades. Iniciado noradrenalina 0,02 mcg/kg/
min e dobutamina 2,2 mcg/kg/min previamente ao início da 
anestesia. Indução realizada com fentanil 350 mcg, lidocaí-
na 60 mg, etomidato 20 mg e cisatracúrio 8 mg, seguido 
de cefazolina 2 g e dexametasona 10 mg e manutenção 
com sevoflurano 2%. Cerca de 70 min após o início do 
procedimento e 10 min após a administração do APV, a 
paciente apresentou hipotensão, acompanhada de roncos, 
sibilos, dessaturação e pápulas eritematosas. Feitas 3 do-
ses de adrenalina 10 mcg e 1000 ml de solução fisiológica 
0,9% com estabilização do quadro. Posteriormente, ad-
ministrada hidrocortisona 500 mg e difenidramina 50 mg.  
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Após procedimento, foi encaminhada para unidade de 
terapia intensiva intubada, com noradrenalina 0,15 mcg/
kg/min e dobutamina 2,6 mcg/kg/min, sendo extubada 3 h  
após a admissão e recebendo alta para enfermaria no dia 
seguinte. Discussão: A anafilaxia é potencialmente fatal. 
O diagnóstico é clínico com sintomas cardiovasculares, 
respiratórios e cutâneos. No perioperatório, o comprometi-
mento cardiovascular, com hipotensão, taquicardia ou bra-
dicardia, podem ser os únicos sintomas e manifestações 
de pele nem sempre estão presentes. Cardiopatas, como 
a paciente em questão, têm maior risco de hipotensão 
grave e choque. Devemos sempre considerar a possibili-
dade de anafilaxia quando hipotensão e broncoespasmo 
não forem responsivos às medidas habituais ou na parada 
cardiorrespiratória (PCR) inexplicada. O diagnóstico e te-
rapêutica precoce é de suma importância, pois pode evo-
luir para PCR em até 5 min. Adrenalina é a única droga 
que diminui mortalidade, podendo ser feita intramuscular 
(200–500 mcg) ou endovenosa em bolus de 10–200 mcg, 
a depender da gravidade, que podem ser repetidos a cada 
2 min ou até 1 mg nos casos de PCR. Deve ser instituída 
reposição do volume intravascular com 20 ml/kg de solu-
ção cristaloide, podendo ser repetida. Após estabilização 
do quadro, os corticoides podem ser administrados para 
prevenir reações de fase tardia e anti-histamínicos, apesar 
de não modificarem o desfecho, podem ser utilizados. É 
recomendado que esses pacientes sejam avaliados pelo 
serviço de alergia no pós-operatório, visto que o maior fa-
tor de risco para anafilaxia perioperatória é uma reação an-
terior não corretamente investigada.

Referências
Harper NJN, Cook TM, Garcez T et al. Anaesthesia, sur-
gery, and life-threatening allergic reactions: epidemio-
logy and clinical features of perioperative anaphylaxis 
in the 6th National Audit Project (NAP6). Br J Anaesth. 
2018;121(1):159-71.
Spindola MAC, Solé D, Aun MV et al. Atualização sobre 
reações de hipersensibilidade perioperatória: documento 
conjunto da SBA e ASBAI – Parte 1: Tratamento e orien-
tação pós-crise. Rev Bras Anestesiol. 2020;70(5):534-48.

Analgesia intraoperatória com sulfato de 
magnésio versus remifentanil guiada pelo 
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A capacidade analgésica do sulfato de magnésio (SM) ain-
da não foi testada com monitorização pelo índice de es-
tresse cirúrgico (SSI). O objetivo primário deste ensaio foi 
a avaliação da capacidade analgésica do sulfato de mag-
nésio no período intraoperatório, em comparação com o 
remifentanil, com avaliação usando este algoritmo. Para 
isso, foram comparadas as variações de frequência car-
díaca (FC) e pressão arterial média (PAM) causadas pela 
intubação e pela incisão cirúrgica, e o consumo de fenta-
nil. Os objetivos secundários foram a comparação de es-
cores de dor no pós-operatório, consumo pós-operatório 
de morfina, consumo de cisatracúrio, consumo de efedri-
na e o consumo intraoperatório de propofol, além das la-
tências para hipnose. O projeto deste estudo foi aprovado  
pelo Comitê de Ética em Pesquisa e o TCLE foi obtido  
de todos os participantes deste ensaio. O projeto aprovado  
foi registrado no clinicaltrials.gov (NCT04005599) antes 
do início do recrutamento dos participantes. O estudo é 
um ensaio clínico prospectivo, controlado, encoberto para 
participantes, equipe médica e avaliadores, e com distri-
buição aleatória. A pergunta elaborada PICO (população, 
intervenção, comparação e outcome, ou desfecho) foi: 
“Em pacientes submetidos a dermolipectomia pós-bariá-
trica, a administração de sulfato de magnésio como agen-
te analgésico intraoperatório é capaz de bloquear os es-
tímulos nociceptivos, em comparação com o remifentanil, 
mantendo índices de estresse cirúrgico entre 20 e 50?”. A 
comparação da variação da frequência cardíaca e pressão 
arterial média antes e após a intubação orotraqueal e an-
tes e após a incisão cirúrgica foi feita por meio do teste t 
de Student para amostras independentes, uma vez que as 
suposições de normalidade e homogeneidade de variân-
cias foram satisfeitas. A variação da pressão arterial média 
na intubação foi negativa para os dois grupos, indicando 
que essa média foi maior antes da intubação. A variação 
da frequência cardíaca pós-pré intubação apresenta as 
maiores diferenças entre os grupos, sendo a única dife-
rença que sugere significância. As demais apresentam di-
ferenças sutis. O teste t foi usado para confirmar se elas 
são significativas. Para os dados variação de PAM com 
intubação orotraqueal, variação da PAM com incisão ci-
rúrgica, variação de FC com intubação orotraqueal e varia-
ção da FC com incisão cirúrgica os testes de Levene para 
igualdade de variâncias (p = 0,532; p = 0,194; p = 0,106 
e p = 0,378, respectivamente) e teste t para igualdade de 
médias (p = 0,655; p = 0,910; p = 0,064; p = 0,657, respec-
tivamente) mostrando não haver diferenças significativas 
entre os grupos para nenhuma das variações estudadas.
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Introdução: A dor após cirurgia videolaparoscópica re-
sulta de muitos mecanismos, como lesão tecidual, irri-
tação química do peritônio e pneumoperitônio, poden-
do potencialmente prolongar a internação hospitalar e 
levar ao aumento da morbidade. Somando-se a isso, 
nos pacientes oncológicos, os efeitos negativos de 
anestésicos e analgésicos na atividade das células NK 
podem promover efeitos pró-inflamatórios, ativar as vias 
de sobrevivência das células e cancerígenas, afetando 
a imunidade e o microambiente tumoral. O objetivo foi 
identificar benefícios e eventos adversos da analgesia 
intraperitoneal em pacientes oncológicos submetidos a 
cirurgias videolaparoscópicas eletivas. Métodos: Trata-
-se de revisão de literatura que incluiu 6 estudos ran-
domizados e observacionais (metanálises e revisões 
sistemáticas) indexados nas bases de dados PubMed e 
BVS, com recorte temporal de 6 anos (2015-2021), onde 
foram encontrados 57 estudos ao utilizar os descritores. 
([“abdominal oncology surgery” OR” laparoscopic onco-
logy surgery”] AND [“intraperitoneal local anaesthetic” 
OR “intraperitoneal analgesics”] AND [“analgesia in on-
cology surgeries” OR “intraperitoneal analgesia in on-
cology”]). Resultados: Observou-se, na literatura, dados 
de melhor recuperação pós-operatória pelo controle 
da dor em pacientes oncológicos submetidos a cirur-

gia videolaparoscópica abdominal eletiva, que tiveram 
instilação intraperitoneal de anestésicos e analgésicos, 
quer seja de modo isolado ou associado a outro fárma-
co (dexmedetomidina, clonidina, dexametasona) com 
efeitos adversos não encontrados e/ou não analisados. 
Os anestésicos locais se mostraram eficazes na redu-
ção da dor pós-operatória e apresentaram efeito pou-
pador de opioides no pós-operatório e o bicarbonato de 
sódio pôde reduzir a intensidade da dor pós-operatória 
no ombro, melhorando a qualidade de vida no período 
inicial de recuperação da cirurgia. Conclusão: Não há 
consenso sobre qual a melhor estratégia analgésica, mas 
estima--se que a injeção intraperitoneal de anestésicos 
locais e analgésicos promova um melhor resultado pós- 
-operatório na cirurgia de pacientes oncológicos, com 
satisfatória analgesia.
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Introdução: A distrofia muscular congênita faz parte de 
um grupo de miopatias caracterizadas por hipotonia e 
fraqueza muscular que são notadas no primeiro ano de 
vida da criança. Cerca de 40–50% de todos os casos 
ocorrem por deficiência primária da proteína merosina, 
acarretando grave comprometimento motor e respira-
tório. Pacientes com este tipo de miopatia hereditária 
são mais susceptíveis de desenvolver distúrbios como 
a hipertermia maligna. Com os avanços dos cuida-
dos intensivos na pediatria, essas crianças com condi-
ções médicas complexas sobrevivem por mais tempo.  
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A traqueostomia tem sido um procedimento cirúrgico 
frequente e necessário aos pacientes que necessitam 
de cuidados médicos para aumentar suas perspectivas 
de vida. Relato de caso: Paciente pediátrico, 8 anos, 25 
kg, 115 cm, alérgica a ibuprofeno, portadora de asma e 
distrofia muscular congênita, ASA III, em uso de vitami-
nas A, D e C, além de cálcio e Symbicort pela manhã. É 
internada na emergência com descompensação respira-
tória por possível infecção respiratória. Evoluiu para intu-
bação orotraqueal, permanecendo intubada por 13 dias 
e não conseguindo evoluir posteriormente no teste de 
ventilação espontânea, sendo programada cirurgia eleti-
va de traqueostomia. Durante o planejamento anestésico, 
optou-se por trocar a cal soldada, juntamente com todo 
circuito respiratório, e não utilizar halogenados e succinil-
colina pelo risco de hipertermia maligna. Entrou no centro 
cirúrgico monitorizada com temperatura e oximetria de 
pulso, Tax 36°C e SpO2 de 98%, com tubo orotraqueal 
5,5 em ventilação mecânica, (PSV: 12, FR: 24, FiO2: 40%, 
PEEP: 5), com volume corrente de 150 ml, e em bomba 
de infusão de dexmedetomidina na diluição de 4 mcg/ml 
a 1 ml/h. A bomba de infusão foi ajustada para 4 ml/h. Foi 
utilizado para a sedação e analgesia midazolam 3 mg IV, 
fentanil 25 mcg, cetamina 5 mg e Mg 500 mg. Optou-se 
por realizar um bloqueio de plexo cervical superficial, bila-
teral guiado por USG, utilizando transdutor linear. Duran-
te o intraoperatório a paciente apresentou uma variação 
de PA sistólica de 100–110 mmHg, uma PA diastólica de 
40–45 mmHg e uma FC de 75–80 bpm, sem fácies de dor. 
A paciente saiu da sala operatória acoplada a ventilação 
mecânica, com os mesmos parâmetros de entrada e com 
a dexmedetomidina a 1 ml/h, não tendo dor no pós-ope-
ratório imediato. Discussão: A abordagem multimodal da 
dor, racionando o uso de opioides e não utilizando ha-
logenados, pode-se obter êxito no desfecho anestésico. 
Este sucesso se baseia em promover controle da dor no 
período perioperatório, reduzindo os efeitos colaterais 
dos fármacos, proporcionando amnésia, melhorando a 
recuperação e diminuindo o risco de hipertermia maligna 
no paciente miopata. O bloqueio do plexo cervical super-
ficial é fundamental para a estratégia multimodal, garan-
tindo analgesia eficaz por um tempo prolongado.
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Introdução: O bloqueio retrobulbar é uma técnica simples 
e muito utilizada para anestesias em cirurgias oftalmoló-
gicas, porém suas complicações podem ser graves. Nes-
te relato, será descrita uma complicação dessa técnica. 
Relato de caso: Paciente feminina de 79 anos, estado 
físico ASA III, portadora de fibrilação atrial crônica e hi-
pertensão arterial, foi submetida ao bloqueio retrobulbar 
para cirurgia de catarata. Fazia uso de apixaban, diltia-
zem e espironolactona e apresentava-se compensada 
clinicamente. O anticoagulante foi suspenso 3 dias antes 
da cirurgia. Foi realizada sedação consciente com mida-
zolam e fentanil por via venosa e, em seguida, realizado 
o bloqueio retrobulbar com punção única ínfero-lateral 
com a agulha 20x0,55 mm. Foram administrados 8 ml 
da solução lidocaína 2%, bupivacaína 0,75%, adrenalina 
1:200.000 e hialuronidase 50 UI/ml. Logo após o térmi-
no da injeção da solução, a paciente ficou inconsciente, 
apresentou hipotensão arterial e apneia. Nesse momen-
to, visto que a paciente não respondia comandos ver-
bais, foi iniciada ventilação sob pressão positiva com 
sistema bolsa-válvula-máscara com oxigênio a 100%, 
foi corrigida a hipotensão arterial e verificado que havia 
midríase contraletaral, o que comprovou a hipótese de 
anestesia do tronco cerebral. Inicialmente, foi pensado 
em acidente vascular cerebral pelo fato da paciente ser 
portadora de fibrilação atrial, mas esse outro diagnósti-
co foi afastado pela presença da midríase contalateral. 
A paciente foi assistida adequadamente e recuperou a 
ventilação espontânea, valores normais de pressão arte-
rial e consciência 20 min após a realização do bloqueio 
e apresentou boa evolução sem mais complicações. Dis-
cussão: Em anestesia para oftalmologia, os bloqueios 
são considerados técnicas muito seguras com incidên-
cia de complicações muito baixas. O fato é que essas 
complicações muitas vezes são graves e se desenvol-
vem rapidamente. A anestesia do trono cerebral é cau-
sada pela injeção do anestésico local na bainha do nervo 
óptico. Pode ocorrer quando a agulha, apesar de curta, 
é colocada muito profundamente e cruza o plano médio 
sagital pupilar, atingindo as meninges que circundam o 
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nervo óptico dentro do cone muscular. Neste caso, como 
descrito na literatura, a anestesia do tronco cerebral teve 
efeito curto (20 min) e a paciente foi prontamente diag-
nosticada e tratada adequadamente, sem que houvesse 
nenhum dano grave permanente.
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Introdução: Transplante renal (TxR) está relacionado a 
maior qualidade de vida e sobrevida. Entretanto, cerca 
de 25% dos receptores apresentam função tardia do 
enxerto, com aumento da mortalidade. Complicações 
cardiovasculares também são comuns e os cuidados 
perioperatórios visam reduzir seus riscos. Apresenta-
mos um caso de anestesia para transplante renal em 
paciente com múltiplos fatores de risco. Relato de 
caso: Homem de 64 anos, IMC 30 kg/m2, hipertenso, 
diabético e com doença renal crônica (DRC) dialítica, 
admitido no hospital para TxR de doador falecido. His-
tória de trauma abdominal com evisceração e colecto-
mia total. Meses após, sofreu infarto agudo do miocár-
dio e parada cardiorrespiratória e evolução para DRC. 
Possuía uma fístula arteriovenosa em membro superior 
direito, com prótese. Entretanto, tinha estenose grave 
em eixo de veia cava superior, de veias ilíacas de 50% 
bilateralmente e trombose de veia femoral direita. Além 
disso, portava um cardiodesfibrilador implantável (CDI) 
após morte súbita abortada há 5 meses. Em uso de 
AAS, clopidogrel, linagliptina, rosuvastatina, amiodaro-
na e metoprolol. Holter sem alterações e ecocardiogra-
ma indicando função sistólica ventricular preservada 

com dilatação de átrio esquerdo. A indução da anes-
tesia geral foi realizada em bomba de infusão contínua 
com propofol alvo de 3 mcg/ml, remifentanil 4 ng/ml, 
fentanil 100 mcg, lidocaína 80 mg e cisatracúrio 14 mg. 
Cateterização da artéria e veia femorais direitas por ci-
rurgião vascular guiado por USG. Mantida anestesia 
geral venosa total, monitorização invasiva e reposição 
volêmica guiada por metas. Após a anastomose, admi-
nistrado manitol 0,5 g/kg. O paciente não apresentou 
distúrbios metabólicos ou intercorrências no intraope-
ratório, mas foi necessário uso de noradrenalina 0,08 
mcg/kg/min. Ao final do procedimento, foi extubado 
e encaminhado estável à UTI. O enxerto apresentou 
sinais de funcionalidade após 14 dias. Discussão: Um 
dos principais fatores que aumentam a morbimortali-
dade em pacientes submetidos a TxR são as doenças 
cardiovasculares. O paciente do caso apresentava ris-
co importante, além de restrição a acessos vasculares. 
É recomendado que esses pacientes façam avaliações 
cardíacas periódicas até a disponibilidade do trans-
plante, utilizem a ecografia intraoperatória para guiar 
o melhor sítio de punção vascular, além de equipe dis-
ponível de cirurgia vascular. O uso de CDI é limitador, 
principalmente em cirurgias de urgências, pois o ideal 
é desativar a função desfibrilação para o uso de eletro-
cautério. Como opção, deve-se utilizar eletrocautério 
bipolar e, se possível, o emprego de descargas curtas 
e intermitentes do eletrocautério nos níveis mais bai-
xos possíveis de energia e maximizando a distância 
entre o eletrocautério e o CDI. Um desfibrilador exter-
no deve estar disponível e, caso seja possível, a pre-
sença de engenheiro clínico para reativar a função CDI 
imediatamente durante a cirurgia.
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Introdução: Sabe-se que, dos tumores renais, menos de 
10% invadem a veia cava inferior (VCI), em quatro graus 
de classificação, formando trombos e alcançando o co-
ração em até 2% dos casos. A cirurgia aumenta a sobre-
vida em até 5 anos. Metástases não impedem a cirurgia, 
e a nefrectomia melhora os sintomas. Este relato objeti-
va descrever o manejo anestésico em uma nefrectomia 
e trombectomia de veia cava inferior grau III. Relato de 
caso: Paciente MM, mulher, 65 anos, hipertensa e diabé-
tica, previamente nefrectomizada à esquerda; atualmen-
te com tumor renal à direita, associado à trombo de veia 
cava inferior grau III. Proposto nefrectomia radical aberta 
com trombectomia em VCI sob anestesia geral. A pacien-
te foi submetida à anestesia geral, após instalação de 
cateter peridural. Monitorização intraoperatória feita com 
pressão arterial invasiva e ecocardiografia transesofágica 
(ETE). A cirurgia durou cerca de 10 h, sendo infundidos 
4000 ml de Ringer Lactato, 250 ml de albumina huma-
na e 2 concentrados de hemácias. Durante a dissecção 
das estruturas peri-hepáticas, para identificação e pinça-
mento do trombo intra-hepático, a paciente apresentou 
instabilidade hemodinâmica, prontamente corrigida com 
infusão contínua de noradrenalina 0,2 mcg/kg/min. Ao fi-
nal do procedimento, foi instalado Permcath para diálise. 
Apesar de a cirurgia envolver a ressecção de um órgão 
nobre, da invasão de VCI, e do tempo cirúrgico prolonga-
do, guiamos nossa anestesia por metas, cientes de que 
a hipervolemia seria prejudicial, uma vez que a paciente 
se tornaria anéfrica. A paciente foi encaminhada ao CTI 
extubada, sem queixas álgicas e sem necessidades de 
aminas vasoativas. Discussão: A abordagem cirúrgica é 
a melhor opção, já que os tumores renais não respon-
dem tão bem à quimioterapia. Os trombos de veia cava 
inferior se dividem em quatro graus, sendo os de grau III 
e IV (trombo em VCI abaixo do diafragma; e abaixo dele, 
respectivamente). O ETE é de suma importância, por lo-
calizar e confirmar a ressecção dos trombos; diagnosti-
car complicações, como o tromboembolismo e disfun-
ções cardíacas; além de auxiliar a terapia volêmica. Uma 
equipe de cirurgia cardíaca se faz necessária em todos 
os casos de trombos grau IV; ao passo que nos trombos 
graus III, é de bom tom uma equipe de sobreaviso para 
eventuais emergências, tendo em vista a possível embo-
lização do trombo, para câmaras cardíacas.
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Introdução: A homocistinúria (HCU), ou deficiência de 
cistationina B-sintetase (CBS), é um erro inato do me-
tabolismo, de herança autossômica recessiva, causa-
do pela presença de variantes patogênicas bialelicas 
no gene CBS. A atividade deficiente de CBS leva ao 
acúmulo de metionina, homocisteína e seus derivados. 
Os pacientes acometidos pela doença possuem diver-
sas particularidades que exigem atenção do anestesis-
ta no período perioperatório. Relato de caso: Paciente 
de 20 anos, masculino, 190 cm de altura, 80 kg, com 
proposta cirúrgica de osteotomia alvéolo dentaria. Na 
recepção cirúrgica encontrava-se agitado, ansioso e de 
difícil controle pelos cuidadores diários. Não interagia 
com nenhum membro da equipe anestésico cirúrgica. 
Realizada pré-medicação com 75 mg de cetamina e 7,5 
mg de midazolam. Após início de sonolência, paciente 
foi transportado até a sala operatória, onde foi realizada 
venóclise periférica e indução de anestesia geral venosa 
total com intubação nasal. A manutenção incluiu pro-
pofol e remifentanil em TCI, com duração total de 190 
min. Pós-operatório imediato na sala de RPA, onde o 
paciente permaneceu com discreta agitação, soluciona-
da com 8 mg de nalbufina. Discussão: A HCU, quando 
diagnosticado tardiamente (caso acima), leva a um qua-
dro de comprometimento ocular, esquelético, vascular e 
neurológico. Os pacientes apresentam deficiência inte-
lectual com distúrbios psiquiátricos e outras alterações 
esqueléticas que tornam a consulta pré-anestésica pri-
mordial para o atendimento. Os acompanhantes devem 
ser orientados e as medicações de rotina anotadas em 
ficha. Devido aos distúrbios cognitivos, a pré-medica-
ção se faz necessária e o cuidado do transporte até a 
sala cirúrgica deve ser redobrado, pois esses pacientes 
adquirem elevada estatura. Para manutenção da anes-
tesia, o oxido nitroso é contraindicado pois aumenta os 
níveis de homocisteína. A analgesia para o pós-opera-
tório é importante para evitar surtos e agitação psico-
motora. Além disso, devido ao risco de trombose pela 
própria HCU, em alguns casos a anticoagulação pode 
ser indicada.
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Introdução: Púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) é 
caracterizada por destruição plaquetária precoce imu-
nomediada. O diagnóstico é de exclusão. O tratamento 
é feito com corticosteroides e imunoglobulina humana 
(IVIG). A esplenectomia é indicada nos casos refratá-
rios e oferece chance de remissão duradoura. Relato de 
caso: Mulher, 18 anos, 64 kg, há 12 anos portadora de 
PTI refratária à terapia medicamentosa, compareceu ao 
serviço para realização de esplenectomia videolaparos-
cópica. Hemograma da admissão evidenciava hemoglo-
bina 13,2 g.dl-1 e contagem de plaquetas 8.000 /mm³. 
Recebeu IVIG na véspera da cirurgia. Realizada a pun-
ção de dois acessos periféricos calibrosos em membros 
superiores, coleta de amostra de sangue, monitorização 
não invasiva da pressão arterial, oximetria de pulso, car-
dioscopia e profundidade anestésica com índice bispec-
tral (alvo entre 40–60). Parâmetros admissionais: PA = 
120x80 mmHg; FC = 95 bpm e SpO2 = 99%. Contagem 
de plaquetas 5.000/mm³, sendo iniciada transfusão de 
8 unidades de concentrado de plaquetas (CP). Pacien-
te foi induzida, após pré-oxigenação, com fentanil 250 
mcg IV, propofol 150 mg IV e cisatracúrio 9 mg IV, com 
intubação orotraqueal realizada por laringoscopia direta, 
atraumática. Anestesia mantida com sevoflurano guiada 
por BIS e remifentanil 0,3 mcg.kg-1.min-1 IV. Após 1 h 
de procedimento, verificou-se sangramento importante 
(total de 1500 ml até o final da operação), com discreta 
instabilidade hemodinâmica, sendo necessário uso de 
noradrenalina 0,03 mcg.kg-1.min-1 IV para manter ní-

veis basais de PA. Foram infundidos 1500 ml de crista-
loides, 8 unidades de CP, um concentrado de hemácias 
e um plasma fresco congelado para manter estabilidade 
hemodinâmica e controle de sangramento. Decidiu-se 
pela conversão da técnica cirúrgica em laparotômica 
para maior segurança e controle da hemorragia. Ao final 
do procedimento, apresentava estabilidade hemodinâ-
mica, hemoglobina de 8,7 g.dl-1 e outros parâmetros da 
gasometria normais. Realizada extubação traqueal sem 
intercorrências. Discussão: Otimização da contagem de 
plaquetas no pré-operatório pode ser alcançada com 
corticosteroides e IVIG, que não foram efetivos no caso, 
sendo optado por realizar transfusão de plaquetas an-
tes da indução anestésica. Uma opção importante seria 
a monitorização invasiva da PA, com atenção para pun-
ção atraumática, idealmente guiada por ultrassonogra-
fia. O controle intraoperatório da hemostasia pode ser 
feito com administração de hemocomponentes, sendo 
útil o uso da tromboelastografia, não utilizada neste 
caso. A terapia com antifibrinolíticos pode ser consi-
derada, no entanto não foi utilizada devido a PTI estar 
associada a eventos tromboembólicos.
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Introdução: A doença de Steinert (DS), ou distrofia mio-
tônica tipo 1, é uma patologia neuromuscular rara de 
transmissão autossômica dominante. Sua expressão 
fenotípica é variável, podendo cursar com graves mani-
festações sistêmicas associadas à miotonia (contração 
muscular persistente). Os pacientes com DS possuem 
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maior sensibilidade às drogas anestésicas e maiores 
taxas de complicações perioperatórias cardíacas e pul-
monares. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 
53 anos, portador de DS, admitido para laparotomia por 
quadro de pancreatite necrosante. À admissão, apre-
sentava-se instável hemodinamicamente, em uso de 
noradrenalina. Submetido a procedimento proposto, 
sendo realizada anestesia venosa total com propofol, 
remifentanil e cisatracúrio. Evoluiu com piora do qua-
dro hemodinâmico, necessitando aumento da infusão 
da noradrenalina. Após o procedimento, encaminha-
do ao CTI e evoluiu a óbito em poucas horas devido à 
gravidade do quadro clínico. Discussão: A abordagem 
anestésica do paciente com DS é um desafio para o 
anestesiologista e apresenta divergências na literatura. 
A resposta aos fármacos administrados é bastante va-
riável e, além disso, a maior parte das referências sobre 
o tema ainda é composta por relatos ou série de casos. 
Recomenda-se anestesia regional sempre que possí-
vel e, quando necessária, anestesia geral deve ser feita 
com doses reduzidas das medicações. Há relatos de 
efeito anestésico prolongado com o uso de propofol, 
mesmo com doses de 1 mg/kg. Pacientes com DS são 
considerados mais suscetíveis aos efeitos adversos dos 
opioides, especialmente rigidez muscular, ainda que 
exista número significativo de relatos mostrando uso de 
fentanil e remifentanil sem complicações relacionadas à 
anestesia. O uso de dexmedetomidina para proporcio-
nar anestesia livre de opioides parece ser uma alternati-
va, sem complicações relatadas. O bloqueio neuromus-
cular deve ser evitado sempre que possível, e quando 
necessário, deve-se priorizar drogas adespolarizantes, 
uma vez que bloqueadores despolarizantes podem pre-
cipitar crises miotônicas. Usar de preferência rocurônio, 
pois, em caso de reversão, é preferível o sugamadex, 
visto que a neostigmina associa-se à reversão incom-
pleta na DS. Há certa relutância quanto ao uso de anes-
tésicos inalatórios pela possibilidade de hipertermia 
maligna, entretanto, literatura recente não mostrou au-
mento de sua incidência nestes pacientes. No presente 
relato, não foram observadas complicações anestési-
cas intraoperatórias relacionadas ao uso de propofol, 
remifentanil e cisatracúrio em paciente com DS.
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Introdução: Complicações no transoperatório sem 
apresentação clássica de patologias e sem alterações 
características de sinais vitais apresentam um desafio 
diagnóstico, retardando o início de tratamentos possí-
veis. Relato de caso: JANV, masculino, 48 anos, IMC 60 
(188 kg, 1,77 m), diabético, hipertenso e portador de 
síndrome de apneia obstrutiva do sono. Sem históri-
co de cirurgias prévias. Submetido a gastroplastia para 
obesidade mórbida por videolaparoscopia. Indução em 
sequência rápida com propofol 300 mg, fentanil 100 
mcg e succinilcolina 180 mg. Administradas 100 mg de 
rocurônio após intubação orotraqueal (IOT); repetido 2 h  
e 3h15min da dose inicial, com 80 mg e 30mg, respec-
tivamente. Manutenção com remifentanil e sevoflurano. 
Ventilação volume controlado alterado após 3 h da indu-
ção para pressão controlado – diminuição da EtCO2 de 
42 para 36–40 mmHg. Hemodinamicamente estável du-
rante todo procedimento. Ao final do procedimento (6 h  
de duração) e interrupção de medicamentos por 1 h,  
paciente mantinha sinais vitais estáveis, porém com 
ausência de resposta a estímulo córneo-palpebral ou 
estímulo doloroso. Sem resposta a naloxona. Mantido 
em sala operatória, paciente não assumiu ventilação 
espontânea, sendo administrado sugamadex 400 mg + 
400 mg, com inicial controle da ventilação, porém com 
volume inadequado, sendo mantido modo assistido. 
Após 15 min, apresentou taquipneia e retenção impor-
tante de CO2, com reinício de ventilação controlada. 
Evoluiu com nistagmo e convulsão facial – tratados 
com diazepam. Transferido para centro de terapia in-
tensiva (CTI). Laboratoriais à chegada ph = 7,28, PCO2 
= 66, HCO3 = 31, potássio de 8,9, CPK de 104.000 e 
troponina de 6.000. Ao ser encaminhado para a reali-
zação de exame de neuroimagem, para investigação 
de possível lesão neurológica, apresentou parada car-
díaca, sendo recuperado em 15 min. Após as primeiras 
horas em CTI, apresentou hipertermia: 38–40°C. Com 
2 dias de hipertermia, aventada hipótese de hipertemia 
maligna, realizado contato com hotline, estimada pro-
babilidade de acerto do diagnóstico clínico, resultado 
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algo mais que provável e realizada dose única de dan-
trolene 475 mg, com redução discreta da temperatura e 
leve melhora dos parâmetros laboratoriais. Após 5 dias 
de internação, evoluiu com falência hepática e renal e 
êxito letal no 5o dia. Discussão: O caso apresentado 
possui características de hipertermia maligna atípica 
desencadeada por sevoflurano, compatível com a bi-
bliografia atual que indica a possibilidade de elevação 
de temperatura corporal 1 h após sua administração. 
Heytens L et al (2015), em uma série de casos, ilustra 
quadro semelhante com hipertermia e hipercapnia ao 
final do procedimento cirúrgico ou em sala de recupe-
ração. A apresentação com início tardio dificulta seu 
diagnóstico e pode levar ao tratamento tardio, como 
no caso descrito. A ausência de exames diagnósticos 
específicos, assim como a rápida evolução do quadro, 
impediu a elucidação do quadro.
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Anestesia geral venosa total em paciente 
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Introdução: A doença de Steinert, também conhecida 
como distrofia miotônica tipo 1, é uma patologia mus-
cular de transmissão autossômica dominante, carac-
terizada por uma dificuldade de relaxamento muscular 
após contração, associado à fraqueza e atrofia de gru-
pamentos musculares de caráter progressivo e irrever-
sível. Esses pacientes apresentam maior propensão a 
complicações anestésicas como crises miotônicas, hi-
pertermia maligna, disritmias cardíacas, doença pulmo-
nar restritiva, dificuldade de intubação e outros. Apre-
sentamos um caso em que foi utilizada a técnica de 
anestesia venosa total sem uso de bloqueador neuro-

muscular. Relato de caso: FNM, 49 anos, 65 kg, 1,69 m,  
ASA III, portador de doença de Steinert diagnosticado 
em 2015, hipotireoidismo e cegueira à esquerda. Ci-
rurgia de rinosseptoplastia marcada para dia 7/1/2021. 
Realizada consulta cardiológica dia 5/1/2021 com área 
cardíaca normal, sem alterações pulmonares, ECG com 
BAV de 1o grau e exames laboratoriais normais. (Risco 
cardiovascular baixo.) Fazia uso contínuo de levotiroxi-
na 50 mcg. O paciente deu entrada no centro cirúrgico 
na data marcada às 7h30 e foi realizada monitorização 
com PANI, cardioscopia e oximetria de pulso. Punção 
venosa com cateter 20G em MSD. Feita antibioticopro-
filaxia com cefazolina 2 g juntamente com dexameta-
sona 10 mg e ondansetrona 4 mg EV. Pré-oxigenação 
em máscara facial a 8 L/min durante 5 min. Realizada 
indução venosa com fentanil 150 mcg, propofol TCI 
Marshal efeito com alvo de 5 mcg/ml e realizada larin-
goscopia direta com classificação de Comark-Lehane 1  
e IOT com cânula 7,5 com cuff em primeira tentativa. 
Manutenção da anestesia venosa com propofol TCI 
Marshal efeito com alvo entre 2,5 e 4,5 mcg/ml e remi-
fentanil em TIVA com alvo entre 0,05–0,1 mcg/kg/min. 
Procedimento cirúrgico sem intercorrências com dura-
ção de 2h10min. Após término, realizada aspiração de 
cavidade oral e extubação sem intercorrências. Enca-
minhado à SRPA onde permaneceu por 2h monitoriza-
do e em observação. Discussão: A crise miotônica é 
uma das complicações temidas durante anestesia de 
pacientes com doença de Steinert, podendo acometer 
os músculos laríngeos e respiratórios tornando a intu-
bação e extubação difíceis. Devido à maior suscetibi-
lidade a desenvolver hipertermia maligna, os agentes 
inalatórios e a succinilcolina devem ser evitados. Há re-
latos de efeitos prolongados com uso de bloqueadores 
neuromusculares adespolarizantes, devendo evitá-los. 
A anestesia venosa total sem uso de bloqueador neu-
romuscular parece ser uma técnica segura em pacien-
tes portadores de doença de Steinert. Além da escolha 
da técnica, é importante conhecer a doença, fazer um 
planejamento anestésico bem elaborado, se precaver 
das complicações e acompanhar o paciente na sala de 
recuperação anestésica.
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Anestesia no paciente idoso acima de 
100 anos: desafios e limites. Relato de 
caso
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Introdução: O aumento da expectativa de vida da po-
pulação tem contribuído para o aumento das doen-
ças crônico-degenerativas na população idosa. A 
condição de maior fragilidade do idoso, o torna mais 
propenso a sofrer lesões que afetam o sistema os-
teoarticular, como as fraturas ósseas. A fratura trans-
trocanteriana do fêmur está entre os principais locais 
de fratura que resultam em aumento da taxa de mor-
bidade e mortalidade, principalmente, na população 
geriátrica. A incidência desse tipo de fratura varia nas 
diversas regiões do mundo, com taxas em mulheres 
e homens acima de 60 anos, com uma relação de 
8:1 respectivamente. Desse modo, torna-se mais fre-
quente a presença desses pacientes no ambiente ci-
rúrgico, enfatizando a necessidade dos cuidados es-
peciais durante o ato anestésico em questão. Relato 
de caso: Paciente do sexo masculino, 110 anos, com 
diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica con-
trolada com uso regular de clortalidona 25 mg pela 
manhã, DPOC sem tratamento e sem antecedentes 
de procedimentos com anestesia. Os exames pré-
-operatórios não apresentavam nenhuma alteração 
significativa. Apresentamos um paciente que neces-
sitou ser submetido a fixação cirúrgica da fratura de 
fêmur. Após monitorização e venopunção, realizou-se 
sedação com cetamina 20 mg e bloqueio do nervo 
femoral com lidocaína 2% com vasoconstritor 100 mg  
e bupivacaína 0,5% com vasoconstritor 25 mg, vi-
sando posicionar o paciente sentado. Feita a raquia-
nestesia com bupivacaína 0,5% isobárica 10 mg as-
sociada à morfina 60 mcg. O procedimento cirúrgico 
ocorreu sem intercorrências. Ao final, o paciente foi 
encaminhado para a unidade de terapia intensiva 
(UTI) visando recuperação pós-cirúrgica conforme 
protocolo da instituição. Apresentava-se eupneico e 
estável hemodinamicamente. Discussão: A anestesia 
no paciente extremamente idoso é um desafio e uma 
realidade cada vez mais frequente em nossa atividade 
profissional diária. Este caso de correção da fratura 
vem ilustrar tal situação, na qual obtivemos sucesso, 

devido ao emprego de adequada técnica anestésica 
e cuidados perioperatórios preconizados para esta si-
tuação, com resultado bastante satisfatório e seguro.
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Introdução: Com uma incidência variável e muitas vezes 
subnotificada, o acretismo placentário representa uma 
complicação obstétrica grave, relacionando-se a grandes 
hemorragias periparto, as quais resultam em risco iminen-
te de mortalidade materna e fetal. O momento do diagnós-
tico está diretamente relacionado à técnica escolhida, ao 
preparo de equipe multidisciplinar e ao desfecho imediato 
e tardio desses casos. A abordagem endovascular pode 
ser empregada nas pacientes sabidamente portadoras de 
acretismo, a fim de permitir um maior controle da hemos-
tasia durante o parto e até mesmo resultados melhores 
diante da possibilidade de preservação uterina. Relato de 
caso: Paciente de 41 anos, 96 kg, com diagnóstico pré-
-natal de acretismo placentário com exames (ultrassono-
grafia e ressonância magnética) sugerindo placenta per-
creta. Segunda gestação, atual com 33 semanas, em uso 
de corticoterapia profilática, sem sangramentos, exames 
laboratoriais normais. Proposta de abordagem endovas-
cular para balonamento das artérias ilíacas internas com 
posterior cesariana. Paciente admitida em SO, realizada 
venóclise com Extracath 16G bilateral, cateterização de 
artéria radial direita para monitorização da pressão arterial, 
peridural, sob técnica atraumática, L3/L4, com injeção de 
SF 0,9% 10 ml seguido de passagem, teste e fixação de 
cateter. Injeção de 10 ml de lidocaína 1% com epinefrina 
para analgesia durante procedimento em hemodinâmica 
seguido de transporte monitorizado de paciente para cen-
tro obstétrico. Injeção de 8 ml de lidocaína 2% com epine-
frina, 2 mg de morfina e 50 mcg de fentanil para realização 
de cesariana. Realizado parto sem intercorrências com 
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nascimento de feto pré-termo em bom estado geral. Reti-
rada de placenta increta com balonamento de ilíacas para 
hemostasia. Preservação uterina após o procedimento, 
retirada dos balões intravasculares e do cateter peridural. 
Paciente encaminhada para UTI, não havendo necessida-
de de hemotransfusão durante o procedimento e interna-
ção. Discussão: O diagnóstico precoce com pré-natal bem 
executado está diretamente relacionado ao melhor prog-
nóstico de pacientes portadoras de acretismo placentário, 
visto que permite a elaboração de um plano direcionado 
às particularidades de cada caso junto à equipe multidis-
ciplinar. A técnica endovascular está comprovadamente 
relacionada a melhores desfechos quanto ao sangramen-
to periparto e a maior taxa de preservação uterina, algo 
importante para pacientes que ainda desejam gestar. Não 
isenta de complicações, como morte fetal e hemorragia, a 
técnica envolvendo o balonamento das artérias ilíacas tem 
como limitação o difícil emprego nos casos de diagnóstico 
intraparto de acretismo, situação de evidente emergência 
obstétrica. A anestesia peridural com cateter possibilita a 
titulação de doses, maior estabilidade hemodinâmica e fá-
cil acesso visto a imobilidade da paciente após o procedi-
mento endovascular.
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Anestesia para cesariana em gestante 
com cardiopatia complexa não corrigida: 
relato de caso
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Introdução: Formas moderadas e graves da doença car-
díaca congênita (DCC) ocorrem em 6 a cada 1000 nasci-
dos vivos, sendo que 8% dos casos se encontram sob a 
fisiologia de ventrículo único (VU). Nesta condição, ocor-

re mistura de sangue oxigenado e desoxigenado na câ-
mara única com bombeamento simultâneo para as circu-
lações sistêmica e pulmonar. À medida que as mulheres 
com VU não corrigido atingem a idade reprodutiva, as 
considerações sobre gravidez e maternidade tornam-se 
importantes, uma vez que tais pacientes apresentam sig-
nificativa morbimortalidade. Relato de caso: Gestante de 
34 anos, 44 kg, 1,60 m, G1P1AO, diagnóstico de L-trans-
posição de grandes vasos, comunicação interventricular 
ampla e estenose pulmonar importante (gradiente máxi-
mo: 136 mmHg) não corrigidas cirurgicamente, com IG 
27 semanas e 6 dias, piora da capacidade funcional, ne-
cessidade de O2 suplementar e US obstétrico com cres-
cimento intrauterino retardado. Indicada cesariana com 
IG de 29 semanas e 2 dias. Paciente chegou na SO com 
O2 via máscara-reservatório, 5 L/min, SpO2 88%, foi po-
sicionada com coxim sob flanco direito, monitorada com 
cardioscopia, pressão não invasiva, índice bispectral e 
oximetria de pulso. Venóclise periférica, midazolam 2 mg 
EV, PAi em artéria radial e acesso central em JID, TAP 
block bilateral guiado por US com lidocaína 1% 150 mg 
e ropivacaína 0,5% 75 mg. Feita indução em sequência 
rápida com remifentanil 0,1 mcg/kg/min, etomidato 0,2 
mg/kg e succinilcolina 1 mg/kg. Manutenção anestési-
ca com sevoflurano e remifentanil. Evoluiu com hipoten-
são pós-indução, com boa resposta à fenilefrina EV. O 
ecocardiograma transesofágico intraoperatório mostrou 
boa função ventricular e trombo em átrio direito. Tempo 
cirúrgico de 30 min, RN com Apgar 8/9 e peso 1,1 Kg. 
Extubada sem intercorrências e conduzida à UCO lúcida, 
sem déficits neurológicos. Foi anticoagulada após 24 h, 
com alta à enfermaria no 3o dia. Evoluiu com hematoma 
de ferida operatória com necessidade de drenagem. Alta 
hospitalar com 10 dias de pós-operatório em bom esta-
do geral. Discussão: A doença cardíaca é uma das princi-
pais causas não obstétricas de morte durante a gravidez 
e o parto. Estima-se que 25% das mortes cardíacas ma-
ternas envolvam DCC. Devido às mudanças hemodinâ-
micas durante a gravidez e o parto, as pacientes com 
fisiologia de VU são de alto risco para arritmias e piora da 
função ventricular. O manejo anestésico deve objetivar o 
equilíbrio entre o fluxo sanguíneo pulmonar e sistêmico, 
preservação da função sistólica ventricular, minimizando 
efeitos depressores cardíacos, manutenção do ritmo si-
nusal e da resistência vascular pulmonar baixa. O cuida-
do por uma equipe multidisciplinar durante a gravidez e o 
parto é necessário para otimizar o desfecho.
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Anestesia para cesariana em paciente 
com encefalopatia bilirrubínica: relato de 
caso
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Introdução: Kernicterus é a impregnação bilirrubínica de 
regiões do cérebro na vigência de altas concentrações 
sanguíneas de bilirrubina não conjugada. A encefalopatia 
bilirrubínica pode levar à morte ou determinar sequelas 
neurológicas permanentes, constantes principalmente 
de surdez, retardo mental, déficit motor e atetose. As se-
quelas neurológicas são mais comuns. O quadro clínico é 
extremamente variável em grau e modo de comprometi-
mento, o que acaba tornando-se um desafio para o anes-
tesiologista quando o paciente precisa ser submetido a 
algum procedimento cirúrgico. Relato de caso: Paciente 
feminina, 30 anos, 60 kg, IG 36 semanas, G1P0A0, porta-
dora de encefalopatia bilirrubínica (kernicterus), apresen-
tando movimentos coreoatetoicos de grande frequência. 
Nega uso de medicações contínuas e alergias medica-
mentosas, sem preditores de via aérea difícil. A proposta 
cirúrgica era de parto cesariana. Pré-natal com interna-
ção devido a proteinúria com 28 semanas, sem maiores 
repercussões. Apresentava os exames: Ht = 35,9%, Hb 
= 11,9g/dl e plaquetas = 267.000/mm³. Optado por rea-
lização de anestesia geral, pois a paciente não apresen-
tava condições de posicionamento para realização de 
bloqueio de neuroeixo. Monitorizada com PANI, cardios-
copia, SpO2 e BIS. Puncionado acesso periférico 18G, 
iniciada infusão de Ringer Lactato e administrada cefazo-
lina 2 g. Após sondagem vesical, com os campos cirúrgi-
cos posicionados e equipe cirúrgica a postos, foi induzida 
anestesia geral venosa total com propofol TCI no modelo 
de Schnider, concentração de 4 mcg/ml no sítio efetor e 
rocurônio 1,2 mg/kg. Intubação orotraqueal com TOT 6,5 
sem intercorrências. A extração do feto foi realizada em 
3 min, com escore de Apgar de 8–9. Após clampeamen-

to do cordão umbilical, realizada manutenção anestésica 
com propofol TCI no modelo de Schnider com concen-
tração no sítio efetor objetivando índice bispectral 40–60 
associado a remifentanil em bomba de infusão controlada 
manualmente (0,1–0,3 mcg/kg/min). Administrada dipiro-
na 2 g, cetoprofeno 100 mg, ondansetrona 8 mg, dexa-
metasona 10 mg, metadona 5 mg SC e ocitocina 9 UI(em 
bolus intermitentes de 3 UI a cada 3 min). O transopera-
tório ocorreu sem intercorrências, sangramento estimado 
de 500 ml, infundidos 1200 ml de Ringer Lactato, sem ne-
cessidade de vasopressores. A paciente foi extubada na 
sala cirúrgica após reversão do bloqueio neuromuscular 
com neostigmina 2,5 mg + atropina 1 mg, encaminhada 
à SRPA com dor controlada e sem queixas. Recebeu alta 
hospitalar após 48 h junto com o recém-nascido. Discus-
são: A anestesia geral vem sendo cada vez menos execu-
tada para cesarianas, devido aos riscos inerentes a esse 
tipo de paciente como via aérea difícil, broncoaspiração 
consciência intraoperatória. Porém, quando executada 
de maneira planejada, com monitorização adequada e 
equipe treinada, é possível obtermos desfechos favorá-
veis para o binômio mãe-feto.
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Anestesia para cirurgia cardíaca de ur-
gência em paciente Testemunha de Jeo-
vá: relato de caso

Bernardo Lima da Nóbrega*, Natália Soares de Oliveira 
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Instituição: Hospital Universitário Lauro Wanderley
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Testemunhas de Jeová (TJ) são pacientes que 
não aceitam transfusão sanguínea por questões religiosas. 
Quando uma cirurgia cardíaca é indicada, procedimen-
to em que há grande possibilidade de hemotransfusão, a 
questão adquire um novo patamar, devido à não aceita-
ção de sangue na possibilidade de transfusão. Nas cirur-
gias cardíacas eletivas é possível minimizar as chances de 
transfusão sanguínea com o preparo adequado antes da 
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cirurgia com o uso de eritropoetina, sulfato ferroso, ácido 
fólico e complexo B, com objetivo de elevar a hemoglobina 
e hematócrito para a cirurgia. Relato de caso: Paciente TR, 
80 anos, 1,68 m, 64 kg, masculino, branco. Antecedentes: 
HAS, DM, hipotireoidismo e polineurite. TJ. Estava interno 
para tratamento de pneumonia. Desenvolveu dor torácica 
de leve intensidade, associada a dispneia aos esforços e 
elevação da troponina. O cateterismo cardíaco evidenciou 
oclusão em artéria descendente anterior sem fluxo por 
colateral e lesões graves no ramo diagonal e marginal es-
querda, com disfunção de VE e hipocinesia difusa (3+/4+). 
O ecocardiograma mostrou disfunção sistólica importante 
do VE e FEVE 18%. Ao doppler de carótidas, placas bila-
teralmente, sem repercussão clínica. Indicado cirurgia de 
revascularização do miocárdio e esclarecida, ao paciente 
e familiares, a gravidade do caso, que consentiram com a 
cirurgia, porém com recusa em receber sangue e hemo-
derivados, só permitindo a utilização de sistema de recu-
peração de sangue (Cell Saver). Devido a evolução para 
angina ao repouso, optado por cirurgia de urgência. Para 
o procedimento, pré-medicado com midazolam 5 mg IM; 
venóclise: MSD (J16G) e VSCD (cateter duplo lúmen). Mo-
nitorizado com cardioscópio, oxímetro de pulso, PAI (art. 
radial esquerda), gasometria arterial, capnógrafo, analisa-
dor de gases, BIS, termômetro esofágico, SVD e TCA. A 
gasometria inicial: pH 7,5; HB 12,7; HT 41%; LAC 1,3. Rea-
lizada indução com etomidato 18 mg, fentanil 300 mcg, 
succinilcolina 70 mg, IOT com TOT 8,0 com cuff, ajustado 
ventilador em VCV (VC: 550 ml; FR 11 ipm; R I/E 1:2; PEEP 
3 cmH2O). Manutenção com rocurônio, sevoflurano 2% e 
remifentanil 0,1 mcg/kg/min em BIC e bolus de opioide (to-
tal 500 mcg de fentanil e 2 mg de alfentanil). Foram feitas 
2 pontes (AME-DI, AMD-DA), sem CEC e sem intercorrên-
cias, sendo utilizado noradrenalina e dobutamina em BIC, 
EV, durante a confecção das anastomoses, para manuten-
ção hemodinâmica. Durante a cirurgia, foi infundido 3,5 
L de cristaloide, com diurese de 2,1 L. Após 5h30min de 
anestesia, foi encaminhado ao CTI em IOT/VMC estável, 
em uso de DVA. Gasometria final pH 7,3; HB 10,9; HT 35%; 
LAC 1,9. Extubado 4 h depois. Teve alta do CTI no 5o DPO 
e alta domiciliar no 14o DPO, após queda da leucometria e 
negativação de hemocultura. Discussão: Apesar da recusa 
dos pacientes TJ em receber sangue, incentivando o de-
senvolvimento de estratégias e protocolos para diminuição 
de transfusões, os casos de urgência cirúrgica sempre se-
rão um desafio para o anestesiologista.
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Introdução: A anestesia para craniotomia em pacientes 
acordados permite ao cirurgião otimizar a ressecção de 
neoplasias, minimizando o risco de dano neurológico atra-
vés do monitoramento mais sensível de funções cogniti-
vas específicas com o paciente desperto. A ressonância 
magnética intraoperatória (RNM) auxilia na detecção e lo-
calização de lesões residuais, e demanda cuidados anes-
tésicos especiais. Relato de caso: Paciente de 47 anos, 
sexo masculino, estado físico ASA P1, sem preditores de 
via aérea difícil, submetido a ressecção de tumor cerebral 
frontal com monitorização neurológica e RNM intraope-
ratória sob sedação consciente e anestesia regional (blo-
queio de escalpe) em sala operatória híbrida conectada 
a ambiente de RNM. Usou-se monitorização mínima de 
sinais vitais e de pressão arterial invasiva. Obteve-se aces-
so venoso periférico calibroso, e iniciada a sedação com 
dexmedetomidina a 0,3 mcg.kg-1.min-1 e propofol em 
alvo inicial de 2 ng/ml de plasma (Marsh). Realizada anes-
tesia regional com lidocaína 1% com vasopressor mis-
turada com bupivacaína 0,5% com vasopressor e, logo 
após, aprofundada a sedação e liberado para o início da 
craniotomia. Após craniotomia, foi reduzida a sedação até 
o paciente retomar consciência e manter-se colaborativo. 
Após retirada do tumor, foi aplicada uma lista de verifica-
ção de segurança para garantir a segurança na RNM, o 
paciente foi acompanhado até a sala de RNM pela equipe, 
realizado o exame e retornado à sala cirúrgica para fina-
lização do procedimento. O exame realizado confirmou 
a ressecção completa do tumor, não sendo necessária 
abordagem adicional. Intensificada a sedação para o fe-
chamento da craniotomia e da pele, foi desligada as dro-
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gas em infusão contínua 30 min antes do término do pro-
cedimento e aplicada novamente a anestesia regional com 
vistas à analgesia pós-operatória. O paciente acordou ra-
pidamente, consciente e orientado, sem déficits, e acom-
panhado até a UTI. O tempo cirúrgico total foi cerca de  
7 h e de anestesia, 9 h. Discussão: A RNM intraoperató-
ria exige treinamento de toda a equipe, anestesiologistas, 
neurocirurgiões, enfermeiros e tecnólogos da RNM devem 
estar cientes dos riscos e especificidades envolvidas, tra-
balhando em conjunto para antecipar eventuais proble-
mas, já que são muitas as possibilidades de quebras de 
barreiras de segurança. Devido ao grande número de fa-
tores específicos, as equipes locais desenvolveram uma 
lista de verificação adicional exclusiva para esse tipo de 
procedimento. Deve-se usar insumos e monitores ade-
quados para funcionamento em ambiente de ressonância 
magnética, além de prever a manutenção da anestesia 
nos períodos de transporte e na sala de RNM. Outro cui-
dado importante foi o posicionamento do paciente duran-
te o procedimento, visando garantir o conforto para que 
pudesse tolerar o longo procedimento. O bloqueio de 
escalpe alivia a dor após o despertar e é suficiente para 
permitir a realização da RNM sob sedação leve ou mesmo 
sem nenhuma sedação.
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Anestesia para embolização de pseudoa-
neurisma de artéria femoral em paciente 
portadora de síndrome de Bernard-Sou-
lier: relato de caso
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Introdução: A síndrome de Bernard-Soulier é uma 
doença hereditária rara, de caráter autossômico reces-

sivo. Consiste em uma deficiência da glicoproteína Ib 
na superfície das plaquetas, levando a trombocitope-
nia (plaquetas gigantes) e disfunção plaquetária. Se ca-
racteriza por tempo de sangramento prolongado, com 
manifestações comuns como epistaxe, sangramento 
gengival, menorragia e sangramento digestivo, já que 
a agregação plaquetária é anormal. Relato de caso: 
Paciente sexo feminino, 78 anos, hipertensa prévia, 
portadora de síndrome de Bernard-Soulier e doença 
de Parkinson. Admitida no hospital por hemorragia 
digestiva com Hb 2,9 e em investigação clínica, foi 
visto pseudoaneurisma em transição ilíaco femoral, 
sendo proposta abordagem endovascular após com-
pensação clínica. Admitida na hemodinâmica para em-
bolização de pseudoaneurisma em bom estado geral, 
monitorizada com cardioscopia, oxímetro de pulso e 
pressão arterial não invasiva. FC 98 bpm, PA 177x77 
mmHg, SatO2 100% em ar ambiente. No momento, 
apresentando Hb 9,3, plaqueta 130.000, TP 14,3 s, 
RNI 1,08, TTPa 30 s, fibrinogênio 450. Realizada seda-
ção com midazolam 2 mg + fentanil 50 mcg e mantida 
em ventilação espontânea com oxigênio suplementar. 
Houve solicitação do cirurgião de administrar heparina 
não fracionada para início do procedimento. Devido à 
patologia da paciente, optado por coleta de tempo de 
coagulação ativada, que foi de 357 s, e não adminis-
tração da heparina. Iniciada infusão de uma aférese de 
plaquetas antes da punção da artéria femoral e realiza-
da reserva de mais uma aférese caso houvesse sangra-
mento. Procedimento ocorreu sem intercorrências. Ad-
ministrada desmopressina 12 mcg, intravenosa, antes 
da retirada do introdutor. Não houve sangramento. Para 
analgesia, foi administrado dipirona 2 g. Paciente foi, 
então, encaminhada a UTI estável, acordada, eupnei-
ca e sem queixas. No pós-operatório, não apresentou 
sangramentos, Hb manteve-se estável. Paciente teve 
alta hospitalar 72 h após o procedimento. Discussão: 
Sabe-se que a transfusão de plasma rico em plaquetas 
é o único tratamento disponível para os episódios he-
morrágicos em pacientes com síndrome de Bernard-
-Soulier. Porém, o manejo perioperatório deve incluir 
a escolha de técnicas anestésicas apropriadas e a 
escolha de drogas que não influenciem nas plaquetas 
e na coagulação, levando em conta a fisiopatologia 
da doença. Com isso, não se deve administrar anti-
-inflamatórios não esteroidais, coloides sintéticos e 
heparinas. Hipotermia e hemodiluição devem ser evi-
tados. Sepse e uremia devem ser tratadas. Halotano 
e sevoflurano devem ser evitados. Desmopressina e 
corticosteroides têm sido usados, porém ainda sem 
estudos científicos, devendo ser sempre considera-
dos. Técnicas neuroaxiais são contraindicadas nesses 
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pacientes. Devido à raridade da síndrome de Bernard-
-Soulier, ainda não existem protocolos definidos para 
o manejo perioperatório desses pacientes. O presente 
caso, relata um caso em que houve desfecho clínico 
favorável.
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Anestesia para ooforectomia videolapa-
roscópica em paciente com angioedema 
hereditário: relato de caso
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Wingester Vilas Boas, Yerkes Pereira e Silva, Luciana de 
Souza Cota Carvalho Laurentys, Carla Câmara Moreira 
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Introdução: O angioedema hereditário (AEH) é uma 
patologia de transmissão autossômica dominante e 
rara, causada por mutação no gene que codifica a 
produção do inibidor da fração C1 do complemento 
(C1-INH). Isso implica inibição das vias do sistema 
complemento e de outras proteases, fatores de coa-
gulação (XI e XII) e plasmina. O estresse emocional e 
traumas de menor intensidade são os mais comuns 
desencadeadores das crises (além de infecções, uso 
de AINEs e IECAs) levando à liberação descontrola-
da de bradicinina que se manifesta na forma de an-
gioedema – uma reação vascular das camadas mais 
profundas da pele e mucosas, com vasodilatação e 
aumento da permeabilidade e finalmente edema te-
cidual. No perioperatório, pode ocorrer angioedema 
com obstrução grave das vias aéreas. O objetivo des-
te trabalho é descrever a abordagem anestésica de 
uma paciente com AEH. Relato de caso: Trata-se de 
paciente de 19 anos com massa ovariana sugestiva 
de teratoma que foi submetida a uma ooforectomia 
videolaparoscópica. A paciente apresentava crises 
de angioedema desde a infância, tendo a ansiedade 
como principal fator desencadeante. Foi realizada  
a monitorização da paciente, punção de acesso  
vascular com cateter intravenoso 18G e punção de 
artéria radial para monitoração invasiva da pressão 

arterial antes da indução anestésica. Indução reali-
zada com remifentanil (alvo de 3 ngm/ml), lidocaína  
1 mg/kg, rocurônio 0,6 mg/kg e propofol 2 mg/kg. A 
manutenção da anestesia foi realizada com sevoflura-
no 2% e remifentanil (alvo de 1,5–2 ngm/ml). A pacien-
te manteve-se estável durante o procedimento. No 
intraoperatório, foi optado por profilaxia de crise com 
plasma fresco congelado, sendo transfundido 400 ml, 
já que havia a disponibilidade de apenas 1 dose de 
icatibanto (antagonista da bradicinina). Ao término 
da cirurgia, a reversão do bloqueio neuromuscular 
sugamadex 2 mg/kg. A paciente foi extubada em sala 
e transferida para CTI. Evoluiu sem crises e bom con-
trole álgico, recebendo alta hospitalar no 3o dia de 
pós-operatório. Discussão: Estratégias recomenda-
das para terapia de AEH incluem profilaxia a longo 
prazo em pacientes selecionados, profilaxia a curto 
prazo e tratamento ativo das crises. Para a profilaxia 
a curto prazo, como no caso relatado, deve-se con-
siderar o risco associado ao procedimento e a dis-
ponibilidade de tratamento. Nos procedimentos de 
menor risco, se houver disponibilidade do PdC1-INH, 
a profilaxia pode ser omitida. Caso a medicação não 
esteja disponível, deve ser feita a profilaxia com da-
nazol (5 dias antes e 2–5 dias após o procedimento). 
O plasma fresco congelado (PFC) contém o C1-INH e 
é outra opção para uso antes da cirurgia. Diante da li-
mitação do uso do icatibanto, optamos pela profilaxia 
com PFC, resguardando o Icatibanto para tratamen-
to de uma possível crise, o que não foi necessário. 
O AEH pode pode levar a situações trágicas durante 
atos anestésico-cirúrgicos, sendo necessário conhe-
cimento sobre a doença por toda a equipe.
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Introdução: A diplegia braquial amiotrófica, ou flail arm 
syndrome (FAS), uma variante da esclerose lateral amio-
trófica (ELA), é caracterizada por fraqueza proximal dos 
membros superiores, com acometimento respiratório 
menor e mais tardio comparado com a ELA. Relata-
mos o caso de paciente a ser submetido a correção de 
hérnia inguinal. Relato de caso: Masculino, branco, 51 
anos, 65 kg, 165 cm. Em 2014, apresentou hemiparesia 
e fasciculações em membro superior direito que evoluí-
ram progressivamente com atrofia e paresia contralate-
ral. Em 2018, apresentava-se tetraparético, disártrico, 
em uso de CPAP por capacidade ventilatória diminuída 
e recebeu o diagnóstico de FAS. Em acompanhamen-
to ambulatorial, foi liberado em 2022 para realização 
de hernioplastia inguinal direita. Após monitorização 
(SpO2, cardioscópio e PANI) e venóclise MSE 20G, fo-
ram realizados os bloqueios ileoinguinal e íleo-hipogás-
trico sonoassistidos com 75 mg de ropivacaína 0,375% 
e 200 mg de lidocaína 1%, sob mínima sedação (mida-
zolam 2 mg e fentanil 25 mcg). Houve bloqueio sensitivo 
insuficiente após 30 min. Foi realizada anestesia epidu-
ral lombar L3-L4 contínua e administração titulada de 
15 mL de lidocaína 2% com adrenalina 1:200.000 para 
obtenção de bloqueio sensitivo efetivo em T8. Após  
3 min da realização do bloqueio, o paciente apresentou 
hipoventilação com necessidade de CPAP por máscara 
facial com O2 a 100% por 10 min, a seguir houve co-
locação de CPAP nasal de uso pessoal (FiO2 de 0,21). 
O procedimento cirúrgico foi concluído em 100 min. 
Foram administrados 900 ml de cristaloides e recebeu 
5 mg de efedrina por hipotensão inicial. O paciente foi 
encaminhado ao CTI e teve alta hospitalar após 24 h. 
Discussão: A doença do primeiro neurônio motor impõe 
restrições ao manejo anestésico, uma vez que qualquer 
diminuição da capacidade muscular pode induzir insufi-
ciência respiratória. Assim, os bloqueios periféricos são 
preferíveis por produzirem menor interferência com a 
musculatura respiratória acessória. Em nosso relato, a 
impossibilidade de conseguir anestesia eficaz com os 
bloqueios de parede conduziu a uma segunda opção, o 
bloqueio epidural titulado, que acabou por comprome-
ter marginalmente a capacidade ventilatória, o que foi 
contornado pelo uso de CPAP intraoperatório. Pacien-
tes com doença neuromuscular são sempre desafiado-
res porque evoluem, por vezes, de formas peculiares, 
logo devemos abordar a técnica que contemple múlti-
plas alternativas.
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ria: relato de caso

Gabriel Cordeiro Schimidt*, Ewerton Aryel Sales Sobrei-
ra, Fellipe Cardoso Neves, João Francisco Volpe Júnior, 
Alexandre Nascimento de Carvalho, Antônio Filipe Neto 

Instituição: Dasa Brasília
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A síndrome de Ehlers-Danlos (SED) com-
preende um grupo geneticamente heterogêneo de 
condições hereditárias que compartilham várias carac-
terísticas clínicas. Destacam-se pele hiperextensíveis, 
cicatrização anormal, hematomas e hipermobilidade 
articular. Além de alterações de vasos, órgãos ocos e 
envolvimento do sistema musculoesquelético, com im-
plicações anestésico cirúrgicas. A seguir, relata-se o ma-
nejo anestésico para gastrectomia em paciente portador 
de SED com múltiplas repercussões. Relato de caso: Pa-
ciente do sexo feminino, 23 anos, IMC 17, portadora da 
SED tipo musculocontratural. Antecedentes de pneumo-
tórax espontâneo, disautonomia, síndrome mastocitária 
e luxação da articulação temporomandibular espontâ-
nea. Admitida devido ao diagnóstico de gastroparesia 
grave apresentando vômitos refratários às medidas clí-
nicas e perda de peso importante (10 kg em 4 meses). 
Sem histórico de cirurgias prévias. Alérgica a sulfame-
toxazol e haloperidol. Uso de mirtazapina e canabidiol 
por dor crônica. Ecocardiograma com FE 64%, prolapso 
valva mitral, função ventricular preservada. Administra-
do prednisona e difenidramina 2 h antes da cirurgia. Mo-
nitorização com ECG, oximetria, BIS, PANI, canografia e 
temperatura. Indução em sequência rápida com lidocaí-
na 80 mg, propofol 100 mg, fentanil 150 mcg, rocurônio 
50 mg. Intubação com TOT 7,0 mm com videolaringos-
cópio. Manutenção com remifentanil e propofol. Analge-
sia pós-operatória com dipirona e morfina, reversão com 
sugamadex 200 mg e extubação sem intercorrências. 
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SRPA, evolui sem dor. Alta para enfermaria após 2 h. 
Discussão: A definição dos subtipos da SED é importan-
te para o manejo anestésico, já que há diferentes mani-
festações. É importante investigar história de VAD pré-
via e distúrbio de coagulação. Deve-se evitar cirurgias 
ambulatoriais. Outros pontos importantes, cuidados no 
posicionamento devido à fragilidade da pele, correta 
proteção ocular devido ao risco de descolamento de 
retina e optar, sempre que possível, por monitorização 
não invasiva pelo risco de hematomas. Realizar sem-
pre monitorização do BNM. Nesse paciente específico 
e com síndrome mastocitária, recomenda-se cautela na 
administração de opioides e BNM que causem liberação 
de histamina. A administração profilática de corticoides 
e anti-histamínicos são recomendados. No subtipo vas-
cular, é contraindicado a anestesia do neuroeixo e nos 
demais, é prudente evitar. Na abordagem da via aérea, 
deve-se implementar medidas de prevenção de aspira-
ção de conteúdo gástrico, pelo acometimento de órgãos 
ocos. Optou-se pela intubação com videolaringoscópio 
para evitar deslocamento de articulação temporoman-
dibular; a laringoscopia convencional, se utilizada, deve 
ser realizada por profissional experiente, com menor 
número de tentativas e preferir tubo de menor calibre. 
Devido ao risco de pneumotórax espontâneo, é preciso 
uma estratégia de ventilação protetora.
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Introdução: Feocromocitoma é uma neoplasia rara de 
células cromafins que sintetizam catecolaminas. A tría-
de clássica de sintomas inclui hipertensão, cefaleia e 
sudorese. Algumas condições hereditárias podem estar 

associadas, como a neoplasia endócrina múltipla tipo 2 
(NEM2). O paciente deve ser avaliado quanto a existência 
de lesões de orgãos-alvo resultante do excesso de se-
creção de catecolaminas, podendo apresentar depleção 
volêmica, infarto de miocárdio, cardiomiopatia, arritmias 
e insuficiência cardíaca. O manejo pré-operatório é um 
componente chave do cuidado do paciente para mini-
mizar o impacto fisiológico das catecolaminas, sendo as 
principais metas o controle da hipertensão (incluindo a 
prevenção de crise hipertensiva no intraoperatório) e a 
reversão da hipovolemia. Relato de caso: Sexo femini-
no, 69 anos, IMC 26, previamente hipertensa e diabé-
tica insulino-requerente, apresentando há 2 anos múlti-
plas internações por descontrole pressórico e glicêmico 
associado a cefaleia, palpitações e sudorese, além de 
nódulos tireoidianos. Em internação recente, realiza-
do TC com evidência de massa adrenal (8 cm em seu 
maior diâmetro) e dosagem de catecolaminas urinárias 
aumentadas. Suspeita de feocromocitoma e iniciada do-
xazosina, feito seguimento propedêutico. Internada para 
otimização pré-operatória e adrenalectomia. Em uso de 
doxazosina e atenolol com ajuste recente de dose. Mo-
nitorização com cardioscopia, oximetria, TOF, BIS, SVD, 
temperatura nasofaríngea, analisador de gases, PVC, PIA 
e Flo Trac (monitorização minimamente invasiva do DC). 
Realizado peridural analgésica em T10 com passagem 
de cateter peridural. Indução anestésica com sufentanil, 
lidocaína, propofol e rocurônio. Apesar da profundidade 
anestésica adequada no momento da intubação, pacien-
te apresentou pico hipertensivo importante (PAS até 300 
mmHg). Durante o intraoperatório apresentou labilidade 
pressórica intensa, com PAS variando rapidamente de 
50–260 mmHg, titulados noradrenalina e nitroprussiato. 
Infusão no intraoperatório de dexmedetomidina. Após 
a clampagem da veia efluente, apresentou hipotensão, 
sendo utilizado noradrenalina. Tempo anestésico-cirúrgi-
co de 5 h, retirado tumor e não identificado invasão de 
estruturas adjacentes. Infundido 2750 ml de cristaloide 
balanceado aquecido (cerca de 10 ml/kg/h) guiado por 
metas. Ao término: estabilidade hemodinâmica e ausên-
cia de marcadores de má perfusão, sendo encaminha-
da a UTI extubada e sem queixas. Discussão: Manejo 
anestésico para ressecção cirúrgica de feocromocitoma 
é desafiador. Rápidas alterações hemodinâmicas podem 
ocorrer pela liberação de catecolaminas, alterações de 
pré-carga por compressão de vasos ou sangramento au-
mentado. Abordagem multidisciplinar adequada no pré-
-operatória é necessária para o ajuste medicamentoso 
e garantir bloqueio alfa e beta adrenérgicos adequados, 
minimizando o impacto fisiológico da liberação de ca-
tecolaminas. Analgesia pós-operatória efetiva pode ser 
obtida com cateter peridural.
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Introdução: A síndrome carcinoide (SC) é uma condição 
clínica de apresentação variável associada à liberação de 
mediadores pelo tumor carcinoide (TC), que pode ser po-
tencialmente grave. Identificação dos pacientes de risco, 
bem como seu diagnóstico precoce e tratamento espe-
cífico são essenciais para o sucesso do tratamento ci-
rúrgico. Relato de caso: NCSP, 33 anos, 53 kg, asmática, 
TC pulmonar nos lobos médio e inferior direito, subme-
tida a bilobectomia por vídeo. Avaliação pré-anestésica 
realizada na internação, negou episódios de rubor facial 
ou diarreia e relatou episódio de broncoespasmo há 1 
mês. Ultrassom cardíaco focado em sala cirúrgica sem 
alterações estruturais. Após monitorização, realizada 
anestesia peridural com cateter (bupivacaína 0,0625% + 
morfina 2 mg) e punção de artéria (PAI) antes da indução. 
Indução de anestesia geral balanceada com sufentanil, 
lidocaína, propofol e cisatracúrio, seguida de intubação 
orotraqueal com tubo duplo lúmen número 35. Manu-
tenção com sevoflurano e sufentanil contínuos. Aqueci-
mento ativo, monitorização de temperatura esofágica e 
do bloqueio neuromuscular. Analgesia multimodal com 
cetamina, cetorolaco e dipirona. Após 5 h de anestesia, 
extubada e encaminhada à UTI com analgesia peridu-
ral contínua com bupivacaína 0,125%. Discussão: TC se 
origina, em sua maioria, no trato gastrointestinal, sendo 
o pulmão o local extra intestinal mais comum. Podem 
secretar peptídeos gastrointestinais, substâncias va-
soativas (serotonina, bradicinina, histamina, dopamina, 
norepinefrina), hormônios e/ou outros mediadores res-
ponsáveis pelos sinais e sintomas da SC, sendo os mais 
comuns: rubor e diarreia. A SC é menos comum no TC 
de pulmão (8%), principalmente se doença localizada e 
< 5 cm. A dosagem elevada do metabólito da serotonina 
5-hidroxidoacidoacetico (5-HIAA), preferencialmente na 
urina de 24 h, é a mais aceita como diagnóstico, mas 

não costuma acontecer nos TC de pulmão. No pré-ope-
ratório é importante buscar ativamente sintomas agudos 
e crônicos da SC (telangiectasias, fibrose de valvas pul-
monares) e avaliar início do análogo de somatostatina 
(octreotide), para casos selecionados. No intraoperató-
rio, é preciso evitar drogas (morfina, efedrina, meperidi-
na, atracúrio) e situações (ansiedade, dor, hipercapnia, 
hipotermia) que possam desencadeá-la, bem como estar 
apto ao diagnóstico diferencial e tratamento específico. 
Alterações importantes do tônus vascular e brônquico 
podem surgir, sendo a hipotensão grave e broncoespas-
mo de difícil controle um desafio no contexto de cirurgia 
de grande porte. Portanto, apesar de rara nos casos de 
pulmão, o tratamento precoce das crises de SC com dro-
gas direcionadas para tratamento da hipotensão (octreo-
tide, volume, fenilefrina/epinefrina) são essenciais para 
o sucesso terapêutico e deve ser de conhecimento de 
quem conduza casos semelhantes.
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Introdução: As artérias coronárias que irrigam o miocárdio 
são distribuídas sobre o epicárdio. A ponte miocárdica 
(PM) é uma condição congênita em que um segmento da 
artéria coronária percorre trajeto intramiocárdico. A pre-
valência varia de 16–50%. A maioria dos pacientes são 
assintomáticos, mas podem apresentar clínica de isque-
mia miocárdica: síndrome coronariana aguda, espasmo 
coronariano, arritmia induzida por exercício, bloqueio 
de condução atrioventricular e até morte súbita. Relato 
de caso: Paciente do sexo feminino, 36 anos, internada 
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para realização de gastroplastia laparoscópica (Sleeve) 
por obesidade grau 5 (IMC 66,19 kg/m²). Antecedentes 
de hipertensão, diabetes, dislipidemia, apneia obstrutiva 
do sono (AOS; STOP-Bang 6), asma, ponte miocárdica, 
infarto agudo do miocárdio há 2 anos, além de angina de 
repetição. Apresentava circunferência cervical de 50 cm, 
Mallampati IV, mobilidade cervical reduzida, distância es-
terno-mento < 12cm, distância tireo-mento < 6cm, arcada 
dentária superior protrusa. Exames laboratoriais normais. 
Ecocardiograma transtorácico com fração de ejeção de 
ventrículo esquerdo de 61,4% e aumento moderado do 
átrio esquerdo. Ecocardiograma com dobutamina in-
conclusivo. Espirometria normal. Paciente liberada pela 
cardiologia e pneumologia para o procedimento. Optado 
por indução com fentanil 200 mcg, lidocaína (100 mg + 1 
mg/kg/h), dexmedetomidina (1 mcg/kg/10min + 0,5 mcg/
kg/h), propofol 150 mg, rocurônio 100 mg, cetamina 10 
mg e sulfato de magnésio 2,5 g. Intubação orotraqueal 
com videolaringoscópio, lâmina para obeso, bougie e 
posicionamento adequado em rampa. Manutenção com 
sevoflurano 1%. Monitorização com cardioscopia, oxime-
tria de pulso, índice bispectral (BIS), TOF e monitorização 
hemodinâmica minimamente invasiva. Procedimento sem 
intercorrências. Ao final, após TOF 2, realizado sugamadex 
200 mg, seguido de extubação. Pós-operatório em unida-
de de terapia intensiva, com alta para enfermaria após 
48 h. Discussão: O mecanismo de isquemia associado à 
PM é de difícil explicação, uma vez que a compressão da 
artéria ocorre durante a sístole, porém o fluxo coronariano 
acontece predominantemente durante a diástole. A fre-
quência cardíaca elevada reduz o tempo de enchimento 
diastólico, aumentando o risco de isquemia miocárdica. 
Especula-se que espasmo das artérias coronárias pode 
ocasionar lesão miocárdica. O objetivo da anestesia para 
portadores de PM é evitar hipertensão e taquicardia, jus-
tificando a utilização da lidocaína e dexmedetomidina. O 
sevoflurano leva a vasodilatação, não induz taquicardia 
e nem reduz o fluxo coronariano. Optou-se por uma es-
tratégia anestésica poupadora de opioide, tendo em vis-
ta que pacientes obesos e com AOS tem maior risco de 
dessaturação e insuficiência respiratória no pós-operató-
rio, e o uso indiscriminado de opioides aumentaria esse 
risco, por levar a uma fraqueza da musculatura faríngea, 
gerando padrão respiratório obstrutivo.
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Introdução: Os tumores cerebrais localizados na área 
de Broca ou Wernicke não raros, entretanto, seu ma-
nuseio cirúrgico pode trazer evoluções pós-operató-
rias importantes e que provocam alterações na qua-
lidade de vida dos pacientes. O objetivo deste relato 
é descrever a técnica anestésica executada em uma 
paciente jovem submetida a ressecção de um glioma 
na área de Broca. Relato de caso: Paciente feminina 
35 anos, 69 kg, 170 cm estado físico ASA II, porta-
dora de um glioma de baixo grau localizado na área 
de Broca no hemisfério cerebral esquerdo. Na inves-
tigação diagnóstica pré-operatória, foram observa-
das várias crises convulsivas complexas que foram 
tratadas com difenilhidantoína. A paciente era lúcida, 
ativa e não apresentava preditores de via aérea difícil 
ou qualquer outra doença crônica. A necessidade de 
despertar a paciente durante a cirurgia foi muito bem 
explicada e paciente estava de acordo com a indica-
ção da craniotomia “acordada”. Na sala de cirurgia, 
foi realizada venopunção, monitorização e indução de 
anestesia venosa total com midazolam 3 mg, infusão 
de dexmedetomidina, remifentanil e propofol em infu-
são alvo controlada seguido de rocurônio 0,6 mg/kg. 
Em seguida, foi introduzida máscara laríngea número 
4 e iniciada a ventilação mecânica com ajustes para 
manutenção de normocapnia. Foram instalados ca-
teter venoso central e acesso arterial na artéria radial 
direita. A paciente foi posicionada em decúbito dor-
sal com a cabeça rodada discretamente para a direita 
de modo que a visualização da face, da via aérea e o 
contato visual e verbal com a paciente fossem manti-
dos de modo seguro. Foi realizado o Scalp block com 
ropivacaína 0,75% e infiltração da região incisada pelo 
cirurgião com lidocaína 2%. A paciente permaneceu 
sob anestesia geral por 155 min até que a dura-máter 
ficasse exposta. Nesse momento, o cirurgião colocou 
uma gaze entumecida com lidocaína 1% sobre a du-
ra-máter por 10 min, as infusões dos fármacos foram 
interrompidas e foi realizada reversão do bloqueador 
neuromuscular. A paciente despertou em aproxima-
damente 10 min, mantendo a dexmedetomidina em  
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0,1 mcg/kg/h. A ressecção do tumor transcorreu sem 
dificuldades e a estimulação verbal, visual, motora e au-
ditiva da paciente foram mantidas sem alterações signi-
ficativas. Após a ressecção do tumor, todo o fechamen-
to da craniotomia foi feita com a paciente sedada com 
dexmedetomidina, sem que houvesse necessidade de 
induzir anestesia geral novamente. A paciente foi con-
duzida à UTI, onde permaneceu por 24 h e recebeu alta 
hospitalar no 4o dia pós-operatório sem intercorrências. 
Discussão: No caso descrito, a técnica anestésica utili-
zada, associada ao Scalp block, foi segura e adequada 
às necessidades da paciente e da cirurgia. Importante 
observar que a informação dada ao paciente de modo 
claro e preciso tem papel fundamental para o sucesso 
da cirurgia. A escolha da anestesia venosa proporcio-
nou despertar tranquilo e rápido de acordo com o pla-
nejamento da técnica anestésica
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Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma de-
sordem farmacogenética rara autossômica dominan-
te, desencadeada devido exposição do paciente a 
agentes anestésicos inalatórios e/ou succinilcolina. 
Caracteriza-se por estado de hipermetabolismo mus-
cular, hipercalcemia, hipertermia, distúrbios hidroele-
trolíticos e rigidez muscular. O objetivo é relatar um 
caso de uma criança que está em investigação de 
HM submetida a colostomia. Relato de caso: Crian-
ça de 3 anos, portadora de malformação anorretal. A 
menor já havia sido anestesiada 2 vezes e a cirurgia 
não foi iniciada devido ao aumento da temperatura 
durante a indução inalatória. Essas tentativas foram 
feitas em dias consecutivos e a temperatura chegou 

a 38,2˚C. A família foi encaminhada para investigação 
ao Centro de Estudo, Diagnóstico e Investigação de 
Hipertermia Maligna da Escola Paulista de Medicina 
– UNIFESP. Em maio de 2022, a família retornou ao 
serviço para a cirurgia após teste genético negativo. 
A biopsia muscular não foi realizada porque a crian-
ça não tinha peso suficiente para realização do teste. 
Todo o sistema de administração de gases e de as-
sistência ventilatória foram substituídos por peças em 
que foi feita desinfeção e lavagem adequada. No dia 
da cirurgia foi administrada dexmedetomidina 30 mcg 
via nasal e, após 30 min, foi administrado midazolam 
12 mg via oral. Na sala de cirurgia foi feita venopun-
ção e iniciada a anestesia venosa total alvo contro-
lada com propofol pelo modelo Paedfusor, com alvo 
inicial na concentração em sítio efetor de 4 mcg/ml  
e remifentanil por infusão manualmente controldada 
(MCI) na taxa de 0,3 mcg/kg/min. Em seguida, foi rea-
lizada a intubação orotraqueal com tubo 3,5 com ba-
lonete sem bloqueador neuromuscular e, após, reali-
zado o bloqueio peridural com ropivacaína 0,2% 10 
ml e clonidina 10 mcg para analgesia pós-operatória. 
O alvo do propofol se manteve em 3,5 mcg/ml e o 
remifentanil, variando entre 0,5–0,7 mcg/kg/min. A ci-
rurgia transcorreu sem intercorrências. A temperatura 
corporal sofreu pouca variação, entre 35,9–36,2°C, e 
a paciente foi extubada e encaminhada para a UTI 
pediátrica. Apresentou alta hospitalar pela equipe 
cirúrgica no dia seguinte ao procedimento, sem in-
tercorrências. Discussão: A suspeita de hipertermia 
maligna só pôde ser levantada na segunda tentativa 
porque outras causas mais comuns de elevação da 
temperatura em crianças, como infecção de via aérea 
superior, foram consideradas. No momento em que a 
criança retornou ao serviço 2 anos após a internação 
anterior, a alternativa foi alterar a técnica anestésica 
para evitar qualquer gatilho para o desencadeamento 
de HM, mesmo que ela não tenha sido precisamente 
diagnosticada com risco de HM. Por isso, foi realiza-
da anestesia venosa total associada a anestesia peri-
dural para controle da dor pós-operatória. A alternati-
va foi segura e eficaz para o caso descrito. HM é uma 
condição rara, porém extremamente grave e com alta 
morbimortalidade.
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Introdução: O angioedema hereditário (AEH) é uma doença 
genética caracterizada pelo déficit na enzima inibidora de 
C1-esterase (C1-INH), causando ativação incontrolada da 
via clássica do complemento e produção de bradicinina, 
manifestando-se clinicamente com angioedema recorren-
te de localização periférica, intestinal, ou, em casos mais 
graves, laríngeo. A gravidez aumenta a incidência de ata-
ques agudos por relacionar-se a fatores desencadeantes, 
sejam emocionais, hormonais, cirúrgicos ou infecciosos. O 
edema é autolimitado, não doloroso e não pruriginoso, e 
usualmente é refratário a terapia medicamentosa comum 
com anti-histamínicos, corticoides e epinefrina. O AEH se 
classifica em dois tipos  – tipo I (85%): diminuição/ausência 
de C1-INH; tipo II (15%): síntese qualitativamente anormal. 
Discutir estratégias no manejo da gestante com angioede-
ma hereditário visando profilaxia e tratamento de crises. 
Relato de caso: Paciente de 37 anos, G2P1C3, ASA II por 
hipertensão arterial, diabetes gestacional e angioedema he-
reditário (AEH) relata que desde a adolescência apresentou 
episódios de epigastralgia e edema de face, precipitados 
por estresse emocional e exercícios físicos intensos, ten-
do sido diagnosticada após exame laboratorial, ingressou 
ao serviço na 37a semana de gestação com relato de epi-
gastralgia, edema facial e mialgia. Durante a gestação, foi 
orientada por médico assistente profilaxia com pdC1-INH 
semanalmente. O quadro agudo foi tratado com ácido 
tranexâmico (ATX) 500 mg a cada 6 h por 24 h. Optou-se por 
interrupção da gestação após controle da crise. Para o tran-
soperatório, foi reservado concentrado de hemácias e plas-
ma fresco congelado (PFC), sendo que o último deveria ser 
realizado 1 h antes do procedimento cirúrgico. Houve uma 
tentativa de anestesia peridural visando menor extensão de 
bloqueio autonômico, sem sucesso, pelo que foi optado 
por raquianestesia. Realizou-se cesariana sem intercorrên-
cias. A paciente foi encaminhada à UTI, onde permaneceu 
por 24 h com estado geral estável, sendo encaminhada 
posteriormente ao alojamento conjunto. Recebeu após 24 
h alta hospitalar. Discussão: O AEH é uma patologia rara e 
seu conhecimento é importante para identificação precoce 

de suas complicações. O quadro agudo pode ser tratado 
com concentrado de C1-INH, PFC ou, em casos leves ATX. 
Se houver comprometimento de via aérea a administração 
de concentrado de C1-INH 20 U/kg é indicada. A profilaxia 
com ATX (75 mg/kg/dia) 5 dias antes, e 2 dias após também 
pode ser instituída. Em caso de indisponibilidade de C1-I-
NH, pode ser utilizado PFC no dia prévio ao procedimento 
e imediatamente antes do mesmo. É importante que exista 
uma equipe capacitada para identificar e manejar de forma 
multidisciplinar essas pacientes num período tão suscetível.
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Irene de Castro Cyreno Adeodato*, Marcelo Ribeiro de 
Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço Furigo, Flávia 
Ferraz de Holanda Barbosa, Martinho Pereira Ribeiro 
Neto, Maycon Luiz Silva Oliveira

Instituição: CET IPAR / Itapevi / São Camilo Pompéia
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Alterações assimétricas do diâmetro pupilar 
são fenômenos ocasionalmente observados durante anes-
tesia geral. Alterações bilaterais no tamanho da pupila são 
geralmente de origem central. Anisocoria, definida como 
uma diferença de pelo menos 0,4 mm entre os dois olhos, 
frequentemente sugere um evento localizado causando 
miose ou midríase de qualquer pupila. Embora anisoco-
ria perioperatória possa ser benigna, também pode indi-
car lesão neurológica com risco de vida ou de visão, por 
isso deve incentivar o anestesiologista na procura de sua 
etiologia. Relato de caso: Paciente 75 anos, sexo mascu-
lino, ASA III, indicado para osteossíntese de úmero direi-
to. Histórico clínico de HAS, ICC, DPOC e tabagismo. Em 
uso de carvedilol, sinvastatina, enalapril, salbutamol, furo-
semida e propatil nitrato. Exames físicos, laboratoriais e 
cardiológicos normais. Realizada indução anestésica com 
fentanil, lidocaína, etomidato e atracúrio. Ao início do pro-
cedimento, paciente apresentou hipotensão de difícil con-
trole e bradicardia responsiva a atropina. Realizado con-
trole pressórico, porém com labilidade. Duração 1h10mim 
de procedimento. Ao término, para avaliar profundidade da 
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anestesia, as pupilas foram checadas e apresentavam-se 
anisocóricas. Pupila esquerda fotorreagente e direita mi-
driática, não fotorreagente. Paciente extubado e encami-
nhado à sala de recuperação pós-anestésica, onde man-
teve-se estável hemodinamicamente, sem déficit motor à 
esquerda e membro superior direito imobilizado, sem des-
vio de rima labial, mantendo pupila direita midriática e não 
fotorreagente. Encaminhado a TC de crânio sem contraste. 
Exame sem sinais de sangramento, linha média sem des-
vio. Anisocoria persistiu por 12 h após sua instalação, sem 
alterações ao exame clínico. Realizada nova TC de crânio 
após 24 h, também sem alterações. Paciente recebeu alta 
hospitalar no segundo dia de pós-operatório. Discussão: 
Embora anisocoria possa ser decorrente de mecanismos 
reflexos, o anestesiologista deve estar atento a algumas 
condições mórbidas que se manifestam com dilatação pu-
pilar unilateral. Entre elas, citamos as principais: acidente 
vascular cerebral, massa, lesão cerebral ou trauma ocu-
lar. Em nosso caso, não havia traumatismo ocular. Como o 
paciente apresentou hipotensão perioperatória, importante 
causa de AVE isquêmico, uma TC sem contraste para des-
cartar as causas neurológicas foi feita e repetida conforme 
protocolo, ambas dentro dos limites de normalidade. O re-
torno venoso prejudicado poderia ser uma possibilidade se 
o paciente estivesse em posição de cadeira de praia, co-
mum em cirurgias ortopédicas. Entretanto, o paciente es-
tava em decúbito dorsal. A transitoriedade do processo e a 
ausência de alterações no exame neurológico e sistêmico 
confirmaram uma anisocoria de curso benigno. A avaliação 
prévia das pupilas garante maior segurança quanto a con-
duta, por saber da existência da condição. Recomenda-se, 
portanto, o exame pupilar como parte da rotina de avalia-
ção pré-anestésica.
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Introdução: Artrogripose múltipla congênita é um achado 
clínico com diversas etiologias possíveis, que se caracte-
riza por múltiplas contraturas articulares e tem uma pre-
valência de 1/10.000 nascidos. Existem diversos subtipos 
e apresentações, sendo a mais comum a amioplasia. Há 
comprometimento dos quatro membros, apresentando 
degeneração muscular com substituição fibrosa e adipo-
sa. Embora haja comprometimento muscular e limitações 
de locomoção e sustentação, os indivíduos afetados por 
essa condição normalmente têm suas funções cognitivas 
preservadas. Relato de caso: Paciente CNDM, 32 anos, 
120 kg, 160 cm, sexo feminino, portadora de amioplasia, 
sem demais comorbidades, com exames pré-operató-
rios dentro da normalidade, foi submetida a gastroplas-
tia redutora com derivação intestinal em Y de Roux para 
tratamento de obesidade mórbida (IMC 46,8 kg/m2). 
Tendo em vista a dificuldade de punção de acesso ve-
noso periférico pela patologia apresentada, foi realizada 
venóclise guiada por ultrassonografia, em fossa cubital 
esquerda, com Abocath 20. Após monitorização básica 
e indução anestésica venosa total com uso de propofol 
alvo-controlado em 4 mcg⋅mL-1, seguido por uma infu-
são de remifentanil igual a 0,3 mcg.kg-1-.min-1 e, após a 
perda de consciência, realizado rocurônio na dose de 0,6 
mg.kg-1. Optou-se diretamente pela videolaringoscopia 
(McGraft) como primeira tentativa, considerando via aé-
rea difícil prevista (Mallampati 4, pescoço curto, pouca 
extensão cervical), além de adequado posicionamen-
to para obeso. Durante laringoscopia, foi verificada via 
aérea com classificação Cormack-Lehane 3b e optado 
pela utilização de introdutor Bougie para intubação oro-
traqueal bem-sucedida, confirmada posteriormente por 
ausculta e capnografia. Após término cirúrgico, o monitor 
train of four (TOF) foi utilizado para confirmação de rever-
são do bloqueio neuromuscular, após uso de sugamadex 
na dose de 2 mg-.kg-1 Em seguida, realizado aspiração 
oral e extubação sem intercorrências. Paciente encami-
nhada a sala de recuperação anestésica em ventilação 
espontânea em oxigenoterapia suplementar (2 L/min) em 
cateter nasal. Discussão: Artrogripose múltipla congênita 
associa-se a dificuldade de via aérea e venóclise peri-
férica, além de aumentado risco de lesão cervical com 
emprego de manobras de hiperextensão cervical e de 
bloqueio neuromuscular residual. Após adequada ava-
liação pré-anestésica ambulatorial e sinalização prévia 
a equipe de anestesia, foi possível discussão do caso 
e devida preparação e cautela em todo o período pe-
rioperatório, proporcionando segurança à paciente e a 
ausentando de qualquer intercorrência ao ato cirúrgico-
-anestésico. Enfatiza-se os fatores de riscos anestésicos 
associados a essa patologia e valoriza-se a importância 
da realização de avaliação pré-anestésica de qualidade, 
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minuciosa, capaz de prever possíveis intercorrências e 
evitar complicações advindas de despreparo material e 
técnico e de desconhecimento de achados que podem 
ser preditos.
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Introdução: Nós apresentamos um caso de paciente de 
34 anos que apresentou episódio de assistolia ao ser 
mobilizado após o final de procedimento de hernioplastia 
inguinal eletiva com anestesia epidural e sedação com 
dexmedetomidina. A recuperação foi imediata após es-
tímulo tátil e retorno ao decúbito dorsal. Relato de caso: 
Homem de 34 anos, 72 kg, foi admitido para realização 
de hernioplastia inguinal unilateral aberta eletiva. A ava-
liação pré-anestésica fora realizada algumas semanas 
antes. Não havia nenhum antecedente relevante na his-
tória clínica em relação a comorbidades, alergias ou ci-
rurgias prévias, sendo o tabagismo determinante de ASA 
II. Após a entrada em sala, foi realizada monitorização 
pelos padrões da SBA e venóclise de membro superior 
direito. O paciente foi colocado na posição sentado e a 
anestesia epidural foi estabelecida com inserção de agu-
lha Tuohy 18G no espaço intervertebral de L2-L3. Feita 
dose teste de 3 ml e inserido cateter epidural. Após, foi 
realizada infusão de 20 ml de ropivacaína 0,375%. Pa-
ciente foi novamente colocado em decúbito dorsal. Para 
a sedação, optou-se por infusão contínua de dexmedeto-
midina (dose ataque em 10 min 1 mcg/kg, após, 0,3 mcg/
kg/h). No transoperatório, paciente manteve estabilidade 
hemodinâmica, não sendo necessário o uso de vaso-
pressores. O procedimento durou 1h30min e o volume de 

cristaloide infundido foi 1000 ml. Ao final, após retirada a 
sedação, acordou tranquilo, lúcido e orientado. Durante 
mobilização para posição semissentada para retirada do 
cateter peridural, apresentou súbito rebaixamento do ní-
vel de consciência associado a hipotensão e bradicardia 
(30 bpm), com evolução para pausa sinusal de aproxi-
madamente 30 s. Após retorno ao decúbito dorsal, vi-
gorosa estimulação tátil e antes de iniciar compressões 
torácicas, retornou ao ritmo sinusal, com normalização 
da PA, frequência cardíaca e nível de consciência. En-
caminhado à recuperação anestésica estável hemodi-
namicamente sem outras intercorrências. Discussão: O 
reflexo de Bezold-Jarisch é uma resposta parassimpática 
cardioinibitória ocasionada pela ativação de receptores 
nas paredes ventriculares em resposta a determinados 
estímulos, que culmina em bradicardia, bloqueio AV ou 
assistolia. Durante a mobilização do paciente para a po-
sição semissentada houve a redução do retorno venoso 
que, em situações normais, seria corrigida por mecanis-
mos compensatórios simpáticos. Porém, no caso em 
questão, pressupõe-se que o duplo bloqueio simpático 
ocasionado pela anestesia epidural associada à ação da 
dexmedetomidina em receptores a2 tenha eliminado o 
mecanismo compensatório do paciente, culminando na 
ativação dos receptores na parede ventricular, ativando 
o reflexo. Deve-se, portanto, atentar para a mudança de 
posicionamento do paciente quando a técnica anesté-
sica empregada limita as respostas compensatórias de 
manutenção da estabilidade hemodinâmica.
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Introdução: O aumento da temperatura corporal (ATC) é 
multifatorial. O diagnóstico diferencial é de fundamental 
importância uma vez que causas potencialmente graves 
e fatais, como é a HM, pode ser a gênese do proble-
ma, entidade essa de diagnóstico difícil e não lembrada 
comumente no dia a dia. Relato de caso: Recém-nas-
cido com 3,5 kg, com síndrome de Edwards (Sd Edw), 
pré-termo de 34 semanas e 3 dias, diagnosticado com 
hérnia diafragmática congênita. Admitido em centro ci-
rúrgico com 3 dias de vida em oxi-hood 30% de fração 
inspirada de oxigênio (FiO2), para correção videolaparos-
cópica. Monitorização: cardioscopia, oximetria de pulso, 
pressão arterial não invasiva, termômetro. Iniciada indu-
ção anestésica com sevoflurano (SEV) 3,5% sob más-
cara facial com FiO2 100%, fentanil 15 mcg, rocurônio 4 
mg. Realizada laringoscopia direta para intubação oro-
traqueal, Cormarck-Lehane IIB. Iniciada ventilação me-
cânica com 7 ml/kg e frequência respiratória (FR) de 24 
incursões/min, EtCO2 inicial de 38, ajustada temperatura 
da manta térmica para 40°C. Manutenção da anestesia 
foi feita com SEV 2,5%. Cerca de 20 min após insufla-
ção do pneumoperitônio, a temperatura do RN passou a 
aumentar continuamente (36,5°C para 40,1°C). A manta 
térmica foi desligada, administrado antitérmico (dipiro-
na 35 mg/kg) sem melhora. Houve aumento da ETCO2 
para 59, desfeito pneumoperitônio, ajustado novamente 
os parâmetros da ventilação mecânica (aumento volume 
corrente e da FR). Após todas essas medidas, coletamos 
gasometria arterial que mostrava acidose (pH 7,2) respi-
ratória (PCO2 69,1) e hipocalemia (2,73). Criança conti-
nuou com aumento progressivo da temperatura (máxima 
de 41°C), taquicardia sinusal e sudoreica. Foi aventada 
hipótese diagnóstica de HM. Desligado o sevoflurano, 
mantida hipnose com midazolam 0,2 mg/kg em bolus. 
RN não tinha história familiar positiva nem a Sd Edw tem 
associação descrita com HM. Discutimos o caso com a 
HotLine da Escola Paulista de Medicina, iniciamos dan-
trolene 2,5 mg/kg mais todo suporte clínico necessário 
ao paciente. Após a administração, a temperatura caiu 
para 38,2°C, procedimento cirúrgico foi suspenso e o 
RN encaminhado para UTI. Discussão: Há uma gama de 
etiologias que estão relacionadas com o ATC no IO de 
pacientes pediátricos: infecção, desidratação, reação 
transfusional, crise tireotóxica, insuficiência adrenal, res-
posta endocrinometabólica ao trauma, hipertermia indu-
zida por estresse e etc. O RN pontuou 43 pelos critérios 
Larach (CPK 12.000UI, PaCO2 > 55 mmHg, acidemia e 
os demais critérios acima descritos) deixando o dignós-
tico de HM bastante provável. Paciente foi a óbito após 
48 h apesar de todas as terapias instituídas. Não houve 
tempo hábil para realização de biópsia muscular para fe-
char diagnóstico. O ATC no IO é um evento desafiador 

devido as múltiplas causas potencialmente fatais que 
podem estar associadas. A HM deve sempre estar no rol 
de hipótese diagnóstica sempre que for utilizado fárma-
cos desencadeantes.
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Introdução: Apesar do baixo risco de complicações pe-
rioperatórias em pacientes sem comorbidades acima de 
40 anos, historicamente, a realização de alguns exames 
laboratoriais antes de procedimentos cirúrgicos eletivos 
tornou-se rotineira em todo o mundo, em detrimento da 
realização baseada no exame e história clínica individua-
lizada. Nesse contexto, evidências mostraram que essa 
conduta indiscriminada não trouxe informações úteis e 
não diminuiu a ocorrência de eventos adversos periope-
ratórios. Tendo em vista a grande crítica imputada à soli-
citação não criteriosa de exames pré-operatórios, assim 
como a perda de tempo, aumento de custos ao sistema 
de saúde e cancelamento de cirurgias devido a não reali-
zação dessa rotina, este estudo tem como objetivos ava-
liar as possíveis alterações de exames pré-operatórios 
em pacientes com idade superior a 40 anos, sem comor-
bidades, procurando correlacionar a real necessidade de 
solicitação desses exames nessa faixa etária, da necessi-
dade de suspensão da cirurgia na ausência dos mesmos, 
além de determinar se as possíveis alterações nos exa-
mes pré-operatórios podem interferir na conduta anesté-
sico-cirúrgica. Métodos: Trata-se de um estudo descriti-
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vo e prospectivo, realizado em um hospital universitário. 
A coleta de dados foi realizada através da análise de 127 
prontuários de pacientes internados e programados para 
cirurgias eletivas. Para a coleta de dados, foi elaborado 
um questionário e os dados foram digitados diretamen-
te em um formulário eletrônico, através do programa 
Google Forms, e exportados para planilha do Excel. As 
variáveis avaliadas foram: idade, gênero, especialidade 
cirúrgica e exames pré-operatórios realizados. Resulta-
dos: Na amostra avaliada, 82 (64,56%) eram mulheres, 
98 (77,16%) pertenciam à faixa etária de 45–55 anos, 
55 (43,3%) estavam programados para cirurgia geral, 
45 (35,43%) eram pacientes da mastologia, 10 (7,87%) 
da cirurgia plástica, 8 (6,29%) estavam internados para 
cirurgia de cabeça e pescoço, 6 (4,72%) para cirurgia 
urológica e 3 (2,36%) eram da ortopedia. Na avaliação 
dos exames: 9 (7%) dos pacientes apresentavam ane-
mia leve, 12 (9,44%) leucocitose discreta, 6 (4,72%) pla-
quetopenia sem repercussão clínica, 3 (2,36%) pequena 
elevação da creatinina e 4 (3,17%) hipocalemia modesta. 
Não houve achado anormal de eletrocardiograma, 
glicemia de jejum, coagulograma ou dosagem de sódio. 
Conclusão: Na população avaliada, foi encontrado um 
número baixo de alterações nos exames solicitados na 
rotina pré-operatória do serviço e esse achado não in-
terferiu no manejo anestésico-cirúrgico, assim como ne-
nhuma cirurgia foi cancelada devido a essas variações, o 
que corrobora com a literatura no que concerne ao fato 
de que a solicitação de exames pré-operatórios deve ser 
realizada de forma criteriosa e individualizada, baseada 
em uma avaliação clínica adequada.
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Introdução: A monitorização neuromuscular é o padrão 
ouro para detectar paralisia residual pós-operatória. 
Contudo, o diagnóstico de tal condição de risco na re-
cuperação pós-anestésica (RPA) é um desafio, sendo 
que testes clínicos foram propostos com essa finalidade. 
O objetivo deste estudo é analisar a presença de parâ-
metros clínicos sugestivos de BNM residual na RPA e 
correlacioná-los com a utilização da monitorização do 
BNM no intraoperatório e dose de sugamadex. Métodos: 
Parâmetros clínicos (PC) indicativos de bloqueio neuro-
muscular residual foram avaliados na admissão da RPA: 
elevar o braço por 5 s (EB), sustentar a cabeça por 5 s 
(SC) e deglutir 20 ml de água (DA). As fichas de anestesia 
foram revisadas para obtenção das variáveis intraopera-
tórias: pressão de pneumoperitônio (PP), dose de rocurô-
nio, dose de sugamadex e uso do TOF. Considerou-se 
dor na RPA quando o paciente referiu pontuação (0–10)  
> 3 na escala numérica. Utilizou-se o teste do qui-qua-
drado para variáveis categóricas e teste de Mann-Whit-
ney ou teste t, quando apropriado, para variáveis numé-
ricas. Resultados: Foram avaliados 45 pacientes com 
média de idade de 42,84±13,66 anos, sendo 60% do 
gênero feminino, 50% ASA II e com tempo médio de 
duração de cirurgia de 95,54±55,68 min. Predominaram 
gastroplastias (18,18%) e colecistectomias (19,55%). 
Houve monitorização da profundidade do BNM pelo TOF 
em 28,9% dos casos. Não houve diferença na dose to-
tal de rocurônio em relação ao uso do TOF (p = 0,11). A 
mediana da PP foi de 15 mmHg (14–15,75), sendo que, 
nos casos monitorados com TOF, observou-se menores 
PP (p = 0,001). Todos os casos monitorados com TOF 
foram mantidos em BNM profundo. Na RPA, 24,44% dos 
pacientes referiram dor. A mediana da PP daqueles que 
referiram dor foi de 15 mmHg (15–17) e naqueles sem 
dor, 15 mmHg (14–15) (p = 0,05). A média da dose de 
sugamadex utilizada antes da extubação foi de 3,6±1,13 
mg/kg (peso real). Doses abaixo de 2 mg/kg foi utilizada 
em 6,6% e doses de 4 mg/kg foram usadas em 11,53%. 
Não houve diferença na dose de sugamadex em relação 
ao uso do TOF (p = 0,17). Todos os pacientes com BNM 
profundo receberam a dose de sugamadex de 4 mg/kg 
na extubação. Dificuldade em EB ocorreu em 13,3%, difi-
culdade em SC ocorreu em 8,89% e dificuldade para DA 
em 15,56%. Não houve relação entre a dose de suga-
madex utilizada e a positividade para os PCs analisados  
(p > 0,05). Para os pacientes em que a monitorização 
com o TOF não foi utilizada, não houve relação entre 
a dose de sugamadex administrada e os PCs. Pacien-
tes com monitorização pelo TOF e reversão adequada 
do BNM apresentaram positividade nos PCs em 7,9% 
(falso-positivos). Conclusão: A monitorização do BNM 
permitiu redução da PP e pacientes com menores PP 
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tenderam a apresentar menor incidência de dor na RPA. 
Pacientes com PCs positivos na RPA não apresentaram 
relação com utilização de menores doses de sugamadex.
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Introdução: O bloqueio retrobulbar é uma técnica segura 
e eficaz para ser realizada em cirurgias oftalmológicas. 
Ainda existem discussões e questionamentos a respeito 
de que posição o globo ocular deve estar posicionado, 
a pedido do anestesiologista, no momento da inserção 
da agulha na porção ínfero-lateral da órbita. O objetivo 
do estudo é mostrar e medir o deslocamento do nervo 
óptico durante movimentos voluntários do globo ocular 
em voluntários saudáveis. Métodos: Foram incluídos no 
estudo 80 pacientes (160 olhos avaliados) que foram 
submetidos a exame ultrassonográfico dos olhos para 
medir o deslocamento do nervo óptico. Os voluntários 
foram selecionados aleatoriamente, sendo que o crité-
rio de exclusão do estudo eram pacientes reconhecida-
mente alto míopes. Essa avaliação foi feita com conhe-
cimento prévio do voluntário. A avaliação foi realizada 
com de ultrassonografia com preset adequado para uso 
em oftalmologia para que não houvesse risco de lesão 
retiniana ou de aumento da temperatura do globo ocu-
lar. Inicialmente, foi traçada uma linha do ponto médio 
da córnea até a parede posterior do globo ocular (ponto 
médio). Essa medida foi denominada distância antero-
posterior (DAP) do globo ocular solicitando ao voluntá-
rio que mantivesse o olho na posição primária (olhando 

para frente). Em seguida, foi realizada a medida A1 entre 
o ponto médio posterior até a fóvea e, depois, a medi-
da A2 entre o ponto médio até a fóvea solicitando ao 
voluntário que mantivesse o olhar desviado para a po-
sição médio-superior. As correlações entre as medidas 
A1 e A2 foram estudadas pelos métodos exploratórios 
t de Student pareado e pela análise de concordância 
de Bland-Altman. Resultados: O deslocamento médio 
do nervo óptico foi de 0,9 cm com desvio padrão de 
0,22 e coeficiente de variação de 24,1%. A média da 
variação da medida A1 é de 0,38 com desvio padrão 
de 0,17 cm e variação de 29,9%; já para medida A2 os 
valores da média são 0,51 cm, desvio padrão de 0,15 
e coeficiente de variação de 30,6%. Segundo a análise 
de concordância de Bland-Altman, pode-se afirmar que 
existe boa concordância ente as medidas A1 e A2 com 
a DAP, pois ficaram dentro dos limites superior e infe-
rior das variações das medidas realizadas. Segundo as 
imagens observadas, o nervo óptico com deslocamento 
médio em sentido médio-lateral da órbita de 0,9 cm, o 
coloca exatamente no trajeto da agulha e as medidas 
observadas comprovam que qualquer das medidas A1 
ou A2 pode ser utilizada como preditor do deslocamento 
do nervo óptico. Conclusão: O estudo pode comprovar 
visualmente que o bloqueio retrobulbar deve ser feito 
obrigatoriamente com o paciente mantendo o olho na 
posição primária, ou seja, olhando para frente para mi-
nimizar o risco de injeção de anestésico local na bainha 
do nervo óptico ou lesão neural direta do nervo óptico 
pela agulha durante a realização do bloqueio retrobulbar.
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Introdução: A dexametasona é um glicocorticoide bas-
tante utilizado na prática clínica devido às suas pro-
priedades anti-inflamatórias, antieméticas, analgési-
cas e efeitos imunomoduladores. A prescrição deste 
medicamento deve ser cautelosa e considerar seus 
conhecidos efeitos adversos, com destaque à sua 
capacidade de aumentar os níveis séricos de glico-
se. Ainda existem dados conflitantes em relação aos 
efeitos da dexametasona na glicemia dos indivíduos. 
Pretende-se, com este estudo, verificar a influência 
do uso deste fármaco sobre a glicemia de pacientes 
voluntários nas doses de 4 mg e 10 mg, além de mo-
nitorar possíveis efeitos colaterais de sua administra-
ção. Métodos: Trata-se de um estudo randomizado, 
controlado, duplo-cego do tipo crossover. Foram ava-
liados 13 voluntários normoglicêmicos em hospital de 
referência do interior de Pernambuco. Cada indivíduo 
recebeu, de forma randomizada, durante 3 semanas 
sucessivas, doses de 4 mg e 10 mg de dexametasona 
ou de placebo (solução fisiológica). A glicemia deles 
foi avaliada antes da administração das doses (com 
jejum de 8 h) e 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 12 h e 24 h após 
administração de cada solução. Resultados: Em rela-
ção ao placebo, houve um aumento de 12,74 mg/dl 
na concentração plasmática de glicose nos indivíduos 
que receberam 4 mg de dexametasona, resultando em 
uma glicemia média de 108,07 (±11,52) mg/dl (IC 95% 
= 7,30 a 18,18; p < 0,001). Naqueles que receberam 
10 mg de dexametasona, houve um aumento de 15,29 
mg/dl, com elevação da glicemia média para 110,62 
(±12,13) mg/dL (IC 95% = 11,62 a 18,99; p < 0,001). A 
alteração da glicemia em relação à dosagem em jejum 
se iniciou na 2a hora após administração das doses. 
Os níveis séricos de glicose permaneceram elevados 
durante as 24 h subsequentes, tendo seu pico 12 h 
após a intervenção nas 2 doses administradas. Na  
24a hora, foi possível observar que apenas os indivíduos 
que receberam a dose de 10 mg de dexametasona, 
tiveram níveis glicêmicos estatisticamente superiores 
ao placebo (DM = 13,85 mg/dl; IC 95% = 0,39–27,30; 
p = 0,043). Conclusões: Independentemente da dose 
(4 mg ou 10 mg), o uso da dexametasona se relacio-
na com aumento dos valores da glicemia no interva-
lo de 24 h após sua administração. Tal efeito é mais 
evidente na dose de 10 mg, mostrando, neste estudo, 
um comportamento dose-dependente. Considerando 
a ausência de efeitos colaterais importantes durante 
o estudo, o uso da dexametasona mostrou-se seguro 
nas duas doses para o perfil de paciente da amostra 
estudada (ASA I e II, não diabéticos), porém sugere-se 
dar preferência à menor dosagem eficaz para o efeito 
terapêutico desejado.
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Introdução: O jejum pré-operatório se faz necessário para 
minimizar as consequências de uma eventual aspiração de 
conteúdo gástrico para vias aéreas. É importante buscar 
abreviar esse tempo de jejum com a utilização de soluções 
padronizadas, a fim de reduzir a resposta metabólica e in-
flamatória, ansiedade do paciente, tempo de internamento 
e complicações cirúrgicas. A compreensão de como as 
soluções ricas em carboidratos (principalmente a malto-
dextrina) comportam-se após a ingestão se faz neces-
sária, observando volume, aceitação do paciente, tempo 
de esvaziamento e presença de resíduos. Assim, estudos 
que avaliem essas soluções e o risco de aspiração pul-
monar são necessários para a segurança dos pacientes. 
O trabalho tem como objetivo verificar o comportamento 
da solução de maltodextrina com proteína do leite após a 
ingesta por voluntários saudáveis com base em modelo 
preconizado pelas diversas sociedades de anestesiologia 
para a abreviação do jejum pré-operatório, para detectar 
a segurança da solução, utilizando a ultrassonografia. Mé-
todos: Estudo do tipo analítico e prospectivo, realizado 
em um hospital de referência do interior de Pernambuco, 
utilizando 18 voluntários saudáveis, após um período de 
mínimo de 8 h de jejum. Foi avaliado o comportamento 
do esvaziamento gástrico de modo qualitativo e quantita-
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tivo através da ultrassonografia abdominal seriada durante 
5 h após ingesta de 400 ml de solução de maltodextrina 
com proteína do leite. Todas as informações dos voluntá-
rios, volumes, classificações do status do estômago fo-
ram descritos e avaliados estatisticamente, com intervalo 
de confiança de 95%. Resultados: No presente trabalho, 
quando observado com o padrão de decaimento de solu-
ção de maltodextrina com proteína do leite com 400 ml e 
600 Kcal, observa-se que há uma tendência a um padrão 
linear do esvaziamento gástrico, onde 80% do volume es-
vaziado ocorreu entre 3–4 h, como esperado consideran-
do a característica da solução. Assim, destaca-se o po-
tencial da solução de maltodextrina com proteína do leite 
na abreviação do jejum pré-operatório mesmo em quan-
tidades maiores (400 ml) que a indicada pelo fabricante, 
desde que respeitado o tempo maior para esvaziamento 
gástrico. Conclusão: A solução de maltodextrina com pro-
teína do leite em 400 ml é uma boa solução para abrevia-
ção de jejum pré-operatório, encontrando boa aceitação 
pelos voluntários, saciedade prolongada e baixo volume 
gástrico após 4 h da ingesta, sendo considerado seguro 
para procedimentos anestésico-cirúrgicos, em pacientes 
sem fatores predisponentes para retardo do esvaziamento 
gástrico.
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nacional do câncer: estudo observacional

Rayane Quites Senra*, Cristine Siston Oliveira da Rocha, 
Karina Bernardi Pimenta, Gabriel de Lima Silva Santos 

Instituição: Instituto Nacional do Câncer
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: O objetivo do trabalho foi avaliar o tempo de 
jejum pré-operatório nos pacientes da clínica cirúrgica 

oncológica abdominal agendados como segunda cirur-
gia do dia, e quantificar a diferença entre o jejum pré-
-operatório prescrito e o praticado, usando como base 
protocolos atuais. O jejum pré-operatório tem como ob-
jetivo principal reduzir o risco de broncoaspiração do 
conteúdo gástrico durante a indução anestésica, que 
pode causar pneumonia química. Mendelson, em 1946, 
instituiu jejum pré-operatório como rotina pré-anestési-
ca por um período de 8–12 h, sendo utilizado até hoje 
de maneira empírica. O período prolongado de jejum 
está associado a um aumento na circulação de hor-
mônios catabólicos (cortisol e glucagon), aumento da 
resposta inflamatória e da secreção de catecolaminas, 
relacionando-se ao aumento da resistência à insulina, a 
maior risco de infecção, proteólise muscular e lipólise, 
que são mediados pela liberação de citocinas e hormô-
nios contrarregulatórios no pós-operatório. Além disso, 
o jejum prolongado leva a um aumento do desconforto 
do paciente em relação a sede e fome, pode levar a 
um aumento do tempo de internação e maior risco para 
complicações pós-operatórias. Métodos: Trata-se de 
um estudo retrospectivo observacional no qual foi in-
vestigado o tempo de jejum pré-operatório nos pacien-
tes programados para 2a cirurgia do dia submetidos a 
cirurgia oncológica abdominal eletiva, compreendendo 
o período de janeiro a dezembro de 2020 no Instituto Na-
cional do Câncer (INCA I), de acordo com os critérios de 
inclusão ou exclusão. O jejum pré-operatório em nossa 
instituição são 2 h para líquidos e 8 h para sólidos. Re-
sultados: A metodologia utilizada, foi observar o tempo 
médio de jejum tanto para sólidos quanto para líquidos 
nos pacientes da 2a cirurgia do dia. Quarenta e um pa-
cientes foram agendados como 2a cirurgia do dia, com 
horário previsto para início às 10h30min, 2 pacientes fi-
zeram a última refeição sólida às 22 h do dia anterior à 
cirurgia e 39 pacientes fizeram a última refeição líquida 
às 5 h da manhã no dia da cirurgia. Foi observado que 
o jejum foi prolongado em 100% dos pacientes com um 
tempo médio de jejum de 16 h para refeições sólidas (o 
dobro estabelecido pelo protocolo) e 8,42 h para refei-
ções líquidas (o quádruplo estabelecido pelo protocolo). 
Conclusão: O estudo realizado demonstrou que o jejum 
prolongado ocorreu na totalidade dos pacientes anali-
sados demonstrando que os pacientes agendados para 
a 2a cirurgia do dia podem ser beneficiados com uma 
mudança de conduta em relação ao tempo de jejum de 
acordo com o protocolo ERAS.
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Avaliação dos efeitos da infusão contí-
nua de dexmedetomidina na função mi-
crovascular em pacientes submetidos  
a cirurgia de média complexidade: ensaio  
controlado
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Introdução: A microcirculação (MIC) é o local primário das 
trocas de oxigênio e nutrientes nos tecidos. Portanto, a pre-
servação da sua perfusão é essencial para a manutenção 
das funções fisiológicas dos órgãos. Diversos estudos re-
centes relatam que o uso de dexmedetomidina (DEX) no 
período perioperatório reduz a incidência de complicações 
pós-operatórias por atenuarem a resposta neuroendócrina 
devida ao trauma, incluindo cirurgia cardíaca com circula-
ção extracorpórea. No entanto, os efeitos da DEX na função 
da MIC durante sua utilização em anestesia para procedi-
mentos cirúrgicos eletivos de média complexidade ainda 
não são conhecidos. A hipótese do estudo é que a infu-
são endovenosa contínua de DEX durante anestesia geral 
balanceada aumente o índice de fluxo de perfusão micro-
vascular na mucosa sublingual, representando aumento da 
perfusão microvascular sistêmica. Objetivo primário:  avaliar 
os efeitos microvasculares sistêmicos da infusão contínua 
de DEX em pacientes submetidos a cirurgia de colecistec-
tomia ou herniorrafia laparoscópica. Objetivos secundários: 
avaliar os efeitos da infusão contínua de DEX na fração 
expirada de sevoflurano em anestesia geral balanceada, 
monitorizada pela análise bispectral do EEG (BIS); avaliar 
os efeitos da infusão contínua de DEX na pressão arterial 
não invasiva e na frequência cardíaca. Métodos: Trata-se de 
estudo clínico prospectivo, randomizado, com intervenção 
farmacológica e duplo cego. Os pacientes são randomiza-
dos em dois grupos de 35 pacientes cada: 1) pacientes que 
recebem infusão contínua de cloridrato de dexmedetomidi-
na no transoperatório (0,5 mcg/kg/h) (grupo DEX) ou 2) gru-
po controle, pacientes que receberão infusão contínua de 

solução fisiológica a 0,9% (grupo CONT). Após a adminis-
tração venosa de midazolam (0,03 mg/kg) serão realizadas 
imagens da MIC na mucosa sublingual (tempo 1) através de 
imagens obtidas com luz incidente de campo escuro (Brae-
dius Medical, Huizen, Holanda). No grupo DEX, a infusão 
contínua será iniciada durante a indução anestésica e fina-
lizada no término do procedimento laparoscópico. Serão 
realizadas novas imagens da MIC na mucosa sublingual 45 
min (tempo 2), e 60 min (tempo 3) após o início da perfusão 
com DEX e na sala de recuperação pós-anestésica (tem-
po 4). Resultados: Resultados preliminares, ainda em fase 
de cegamento do estudo (n = 9), mostraram que o número 
de capilares no tempo 1 era de 851±152 passando para 
970±93 e 966±95 nos tempos 2 (p = 0,004) e 3 (p = 0,26), 
respectivamente. No tempo 4 foi de 786±140 (p = 0,64). 
Conclusão: Houve aumento da densidade microvascular 
e, portanto, da perfusão tecidual, durante anestesia geral 
balanceada convencional de maneira independente do uso 
de DEX. Ao final do recrutamento dos pacientes e abertura 
do estudo, será determinado se o aumento da perfusão da 
MIC está correlacionado com o uso de DEX.
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observacional

Glauber Gouvêa*, Rodrigo Pereira Diaz André 

Instituição: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
– UFRJ
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A fenilefrina é um alfa-agonista muito utilizado 
para tratamento de hipotensão no período intraoperatório. 
Embora a pressão arterial sistêmica usualmente se eleve, 
há outros efeitos hemodinâmicos desse agente que são 
importantes, mas pouco relatados. O objetivo deste estu-
do foi avaliar os efeitos da fenilefrina em vários parâmetros  



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

317

Medicina Perioperatória

hemodinâmicos, incluindo débito cardíaco e retorno ve-
noso. Métodos: Onze pacientes submetidos a cirurgias 
abdominais de grande porte e monitorizados com termo-
diluição transpulmonar (PiCCO) foram incluídos no estudo. 
Hipotensão arterial pós-indução anestésica foi definida 
como uma PAM < 65 mmHg até 15 min após a indução. 
Anestesia padronizada com fentanil, propofol, rocurônio e 
sevoflurano. Fenilefrina, bolus de 0,5 mcg/kg e 0,1 mcg/
kg/min até 1 mcg/kg/min, foi utilizada para reverter a hipo-
tensão. Os seguintes parâmetros foram coletados antes e 
15 min após a fenilefrina: PAM, FC, PVC, volume sistólico 
indexado (VSI), índice cardíaco (IC), dpmax, índice de fun-
ção cardíaca (CFI), resistência vascular sistêmica indexada 
(RVSI), variação da pressão de pulso (PPV), variação de 
volume sistólico (SVV), elastância arterial dinâmica (Eadyn), 
Parm, gradiente de retorno venoso (GradRV), e resistência 
venosa (RV). Resultados: Como esperado, a PAM aumen-
tou, a FC diminuiu, e a RVSI aumentou significativamen-
te. A dpmax e CFI aumentaram, sugerindo possível efeito 
Anrep. Entretanto, o VSI e IC não mudaram significativa-
mente, diminuindo em alguns pacientes. A Eadyn diminuiu, 
sugerindo que este parâmetro isolado não é ideal para 
estimar tônus vascular. Conclusões: A fenilefrina quando 
utilizada em infusão pode influenciar negativamente o ín-
dice cardíaco. A Eadyn, se utilizada como parâmetro de 
inferência de acoplamento ventriculoarterial, mostrou que 
a fenilefrina isoladamente pode estar associada a desa-
coplamento. O uso desse fármaco em infusão prolongada 
nos pacientes mais críticos deve ser feito de forma cuida-
dosa e idealmente com monitorização do débito cardíaco.
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Bloqueio contínuo do plano eretor da es-
pinha para analgesia pós-operatória de 
pancreatectomia corpo-caudal: relato 
de caso
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Introdução: Bloqueio do plano eretor da espinha (ESP 
block) é uma técnica de bloqueio periférico interfascial in-
dicado para tratamento de dor torácica crônica. Também 
tem sido utilizado para tratamento de dor pós-operatória 
em procedimentos torácicos e abdominais. O objetivo 
deste relato é mostrar a efetividade do ESP Block para 
analgesia pós-operatória em paciente com coagulopatia 
submetido a cirurgia de grande porte. Relato de caso: 
Paciente masculino, 46 anos, 183 cm e 80 kg, estado fí-
sico ASA III, submetido a pancreatectomia corpo-caudal 
incisão em J à esquerda. Paciente apresentava uma reci-
diva tumoral de hepatocarcinoma tratado com hepatec-
tomia parcial. Era portador de hipertensão portal, esple-
nomegalia e plaquetopenia de 51.000/mm³. Os demais 
exames laboratoriais e cardiológicos estavam normais. 
Na sala de cirurgia foi obtido acesso periférico calibroso 
seguido de monitorização habiutual e BIS. Em seguida, 
foi administrado midazolam, seguido de infusão contínua 
de dexmedetomidina, propofol, remifentanil e rocurônio. 
Em seguida, o paciente foi intubado e iniciada a venti-
lação mecânica. Após indução, foi instalado cateter ve-
noso central e acesso arterial na artéria radial esquerda. 
Administrada metadona, dexametasona e dipirona para 
analgesia multimodal pós-operatória. Durante a cirurgia, 
o paciente manteve-se estável hemodinamicamente, 
apresentou sangramento que foi tradado com transfusão 
de 2 concentrados de hemácias e 8 unidades de concen-
trado de plaquetas, sem necessidade de instalação de 
fármaco vasoativo. No final do procedimento, o paciente 
foi posicionado em decúbito lateral horizontal direito e foi 
realizado o ESP block à direita, na altura de T8, com ro-
pivacaína 0,4% 25 ml. O bloqueio também foi realizado à 
esquerda, na altura de T8, com agulha de peridural Tuohy 
17G. Foi injetada solução de ropivacaína 0,4% 25 ml  
através da agulha de Thuoy e, em seguida, inserido o 
cateter peridural no plano eretor da espinha em sentido 
cefálico e instalada bomba de analgesia contínua com 
solução de ropivacaína 0,2% com fluxo de 8 ml/h. O pa-
ciente despertou na sala cirúrgica sem queixas de dor e 
foi encaminhado para UTI. No pós-operatório a dor foi 
avaliada 6 h, 12 h, 24 h e 48 h. O paciente não relatou dor 
durante os momentos avaliados. O cateter foi removido 
do plano eretor da espinha após 48 h e o paciente rece-
beu alta para a enfermaria no segundo dia pós-operatório 
sem intercorrências. Discussão: O plano eretor da espi-
nha é um espaço interfascial que pode ser compressível 
e fica distante dos vasos sanguíneos, com baixo risco de 
sangramento e formação de hematomas. O ESP block é 
uma alternativa ao bloqueio peridural visto que técnicas 
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neuraxiais são contraindicadas em pacientes com coa-
gulopatias. A utilização de cateteres no plano eretor tem 
sido utilizada com mais frequência e é uma alternativa 
para analgesia pós-operatória em cirurgias abdominais 
de grande porte. Nesse caso, demonstrou ser segura e 
eficaz no controle da dor aguda pós-operatória.
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Introdução: O bloqueio do plano eretor da espinha é 
uma técnica para analgesia de parede da região torácica 
anterior recentemente descrita. Relato de caso: Paciente 
de 82 anos, 85 kg, 1,75 m de altura, ASA II portadora 
de hipertensão arterial, diabética. Faz uso de atenolol, 
losartana, metformina e sertralina. A paciente foi sub-
metida a pleuroscopia e fixação de quatro arcos costais 
devido a queda da própria altura. Na sala cirúrgica apre-
sentava-se estável hemodinamicamente, sem dispnéia, 
porém com ausculta pulmonar reduzida à esquerda. Foi 
realizada anestesia venosa total com propofol e remifen-
tanil em infusão alvo controlada, seguido de rocurônio 
60 mg e lidocaína 70 mg por via venosa. Em seguida, 
foi realizada a intubação orotraqueal com tubo duplo-lú-
men 37F a esquerda. Para analgesia pós-operatória, foi 
administrada metadona 5 mg, dexametasona 10 mg e 
dipirona 2 g, todos por via venosa. Inicialmente, foi ten-
tado realizar bloqueio peridural, mas não foi possível de-
vido à dificuldade técnica. Por isso, a opção foi realizar 
ESP block no final da cirurgia em T8 com ropivacaína a 
0,375% 20 ml e passagem de cateter com instalação da 

bomba de analgesia contínua com ropivacaína a 0,1% a 
8 ml/h. No final da cirurgia, a paciente despertou sem in-
tercorrências e avaliação de dor pós-operatória 2 h, 6 h,  
12 h, 24 h e 48 h após o procedimento. A paciente não 
relatou dor e não houve necessidade do uso de opioi-
des nos períodos avaliados. Discussão: A literatura tem 
evidenciado o caráter promissor do ESP block como 
alternativa a analgesia dos bloqueios de neuroeixo. É 
um bloqueio interfascial no qual opta-se pela realização 
de maior volume de anestésico local. Após a injeção do 
anestésico no plano eretor espinhal, a solução adminis-
trada alcança o espaço paravertebral, os ramos ventrais 
e dorsais dos nervos espinais e os ramos comunicantes 
branco e cinzento da cadeia ganglionar simpática atra-
vés da difusão pelo forame costovertebral, promoven-
do a analgesia. A opção pela realização do ESP block 
com passagem de cateter interfascial para analgesia 
pós-operatória promoveu boa analgesia pós-operatória 
e sem intecorrêncas. O ESP block com passagem de 
cateter é uma alternativa segura e efetiva para analgesia 
pós-operatória em cirurgia de grande porte na região to-
rácica que pode reduzir o consumo de opioides durante 
a recuperação pós-operatória.
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Introdução: A butirilcolinesterase é uma enzima sinte-
tizada no fígado e encontrada na maioria dos tecidos 
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humanos, incluindo o plasma. Capaz de degradar os 
bloqueadores neuromusculares, como a succinilcoli-
na. Pseudocolinesterase atípica (PA) é uma condição 
hereditária ou adquirida, na qual o metabolismo de 
succinilcolina é potencialmente prejudicado por essas 
condições, que influenciam na atividade dessa enzima. 
A duração do bloqueio neuromuscular pode depender 
da condição genética, autossômica recessiva. Se o 
paciente é homozigoto ou heterozigoto para a enzima 
defeituosa. Homozigotos, no entanto, podem apresen-
tar bloqueio neuromuscular por uma duração maior. 
Relato de caso: No caso apresentado, paciente de 31 
anos, sexo masculino, 107 kg, sem comorbidades. 
Cirurgia proposta de colecistectomia videolaparascó-
pica. Após ser levado à sala de operação, foi feita a 
monitorização, venóclise em membro superior esquer-
do para administração de medicamentos. Foi induzido 
para anestesia geral multimodal, feita succinilcolina 
120 mg IV; realizado IOT. E para manutenção do re-
laxamento neuromuscular durante a cirurgia, feito ci-
satracúrio 6 mg IV. A cirurgia teve duração de 30 min, 
sem intercorrências. Ao término da cirurgia, paciente 
foi monitorizado com TOF checando a PTC, para me-
lhor avaliação da profundidade do bloqueio, e do mo-
mento para reversão do bloqueador, com neostigmina 
2 mg e atropina 0,75 mg IV. Observou-se que os valo-
res de percentagem não se alteravam, mesmo após o 
tempo de duração do bloqueador neuromuscular, nem 
com a reversão do mesmo. Mantendo-se um valor de 
0%, e PTC 0/10, mesmo após checagem do aparelho. 
Paciente ficou paralisado por mais 4 h após término 
da cirurgia. A conduta optada foi aguardar o efeito do 
fármaco e preparar transfusão de plasma após tipa-
gem sanguínea. Um total de 850 ml, monitorização por 
TOF periódica, monitor de BIS e suporte até resolução 
do quadro. Durante esse tempo, foi observado um au-
mento progressivo da percentagem no TOF, até chegar 
aos 90%, depois de 4 h. Concluindo o momento da 
extubação, sem intercorrências. Paciente foi mantido 
em ala de recuperação pós-anestésica para ser obser-
vado e monitorizado até ser liberado. Discussão: A in-
cidência de pacientes que se apresentam como homo-
zigotos para a enzima pseudocolinesterase anormal 
é de aproximadamente 1 por 2000 a 5000 pessoas. 
E heterozigotos para a deficiência dessa enzima é de 
aproximadamente 1 por 500. A incidência de homens 
para mulheres para a enzima ocorre na proporção de 2 
para 1. Essa condição causa uma paralisia temporária 
a qual pode durar por algumas horas, como foi o caso 
do paciente. Mantida respiração com auxílio de venti-
lação mecânica, até voltar a forma espontânea. Não há 
cura para a PA. Todavia, se houver diagnóstico prévio, 

poderão ser utilizados outros tipos de bloqueadores a 
fim de evitar paralisia muscular prolongada. É neces-
sária a realização de maiores estudos sobre a PA no in-
tuito de apresentar menos riscos e maiores benefícios 
para população-alvo.
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Introdução: A succinilcolina é o único bloqueador neuro-
muscular despolarizante de uso clínico com rápido início 
de ação e duração ultracurta, com meia-vida de elimi-
nação estimada de 47 s. Sua metabolização se dá pela 
enzima butirilcolinesterase, que hidrolisa a succinilcolina 
de forma que somente 10% do fármaco chega à junção 
neuromuscular, influenciando diretamente no início e du-
ração de ação do fármaco. Alterações genéticas da enzi-
ma e situações clínicas ou patológicas podem influenciar 
na concentração ou diminuir a atividade enzimática. Este 
trabalho relata um caso de bloqueio neuromuscular de 
duração superior a 7 h após administração de succinil-
colina. Relato de caso: Mulher, 61 anos, 62 kg, ASA II, a 
ser submetida a artrodese lombossacra com monitoriza-
ção neurofisiológica intraoperatória (MNIO) sob anestesia 
geral. Apresentava hipertensão arterial sistêmica, disli-
pidemia e depressão, sem histórico de doenças hepá-
ticas, neoplasias e nem exposição a organofosforados. 
Previamente, já havia sido submetida a raquianestesia 
para cesariana e anestesia geral para colecistectomia 
e artrodese cervical. Desconhece história familiar de 
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complicações anestésicas. Devido à MNIO, foi optado 
pela anestesia geral venosa total (TIVA) com propofol e 
remifentanil e administrada succinilcolina na dose de 100 
mg para a intubação orotraqueal. Decorridas 3 h do pro-
cedimento cirúrgico e interrompidas as drogas em TIVA 
a paciente possuía um despertar deficitário, mantendo 
um índice bispectral (BIS) entre 60–70, ventilação es-
pontânea, porém com baixo volume corrente, retenção 
significativa de CO2 e curva de capnografia insatisfató-
ria. O monitor de sequência de quatro estímulos (TOF) 
demonstrava um valor de 4/4 28%. A paciente foi enca-
minhada ao CTI sob sedação e com monitorização do 
TOF, sendo extubada após apresentar TOF 4/4 100%, 
decorridas 7h10min após a administração de succinilco-
lina. Discussão: No relato de caso em questão, foi aven-
tada a hipótese de pseudocolinesterase atípica, durante 
a internação foi dosada a colinesterase plasmática, com 
valor de 2320 U/L, valor este inferior ao de referência que 
seria entre 3930 a 10.800 U/L. Após a alta hospitalar, foi 
realizado o exame da colinesterase com inibição de di-
bucaína, resultando em um valor de colinesterase de 655 
UI/L, inferior ao normal, e um percentual de inibição pela 
dibucaína de 26,9%. Sob condições normais, a dibucaí-
na inibe a enzima normal em aproximadamente 80%, e a 
enzima anormal em aproximadamente 20–30% com uma 
incidência de 1/3200. Dessa forma, podemos inferir que 
houve, neste caso, uma composição genética anormal 
com a enzima butirilcolinesterase, justificando o bloqueio 
neuromuscular prolongado.
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Broncoespasmo pós-indução anestésica: 
relato de caso

Geórgia Coêlho de Alencar Barreto*, Lorena Antônia Sa-
les de Vasconcelos Oliveira, Priscila Ferreira de Lima e 
Souza, Manoel Airton de Lavor Filho, Marina Pinto Cus-
tódio, Erackson Ferreira Miranda 
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Introdução: O risco de anafilaxia sempre deve ser con-
siderado no período perioperatório. A incidência de rea-
ções alérgicas em anestesia é controversa, variando entre 
1/353 e 1/18.600, com mortalidade entre 3–9%, mais alta 

inclusive que em outras anafilaxias. Relato de caso: pa-
ciente masculino, 67 anos, 63 kg, 170 cm, com história 
pregressa de tabagismo (cessado há 40 anos), etilismo 
não quantificado, esquizofrenia (em uso de quetiapina e 
clonazepam) e osteossarcoma extraesquelético em rebor-
do costal esquerdo (2019), tratado com ressecção cirúrgi-
ca e quimioterapia (5 sessões com doxorrubicina). Evoluiu 
com recidivas e novas reabordagens cirúrgicas. Passou 
por avaliação pré-anestésica, na qual foi liberado para ci-
rurgia (realização de enxerto dermo-epidérmico em área 
cruenta de parede torácica, após ressecção de recidiva de 
osteossarcoma). Feita indução anestésica com lidocaína 
60 mg, sufentanil 20 mcg, propofol 40 mg e rocurônio 20 
mg, seguida de intubação orotraqueal sob laringoscopia 
direta (tubo 8,0), sem intercorrências. Foram administra-
dos ainda: cefazolina 2 g, dexametasona 8 mg, metadona 
6 mg e cetamina 15 mg. Logo após, início da fase de ma-
nutenção com sevoflurano e clonidina 0,4 mcg/kg/h em 
infusão contínua, o paciente apresentou broncoespasmo, 
cianose, diminuição da saturação periférica e da pressão 
arterial sistólica, culminando com parada cardiorrespira-
tória em AESP (atividade elétrica sem pulso). Iniciou-se 
reanimação cardiorrespiratória com massagem cardíaca 
externa e injeção de adrenalina (1 mg), restabelecendo-se 
pulso central palpável, porém mantendo hipossaturação, 
hipotensão e pressão elevada em via área, com sibilância 
difusa à ausculta pulmonar. Administrou-se mais: hidrocor-
tisona 300 mg, difenidramina 50 mg, salbutamol via tubo 
ototraqueal e terbutalina 0,25 mg e instalou-se bomba de 
infusão de noradrenalina. Após cerca de 40 min, apresen-
tou melhora hemodinâmica e foi encaminhado à unidade 
de tratamento intensivo (UTI) em uso de noradrenalina em 
baixas doses, sendo extubado cerca de 4 h após a inter-
corrência. Evoluiu estável, com alta da UTI dentro das 24 h  
seguintes. Discussão: O anestesiologista deve estar fami-
liarizado com o diagnóstico oportuno, manejo e monitora-
mento do broncoespasmo e da anafilaxia perioperatória, 
pois esta geralmente não é prevista e pode evoluir rapida-
mente para uma situação ameaçadora da vida. Ele deve 
saber reconhecer os sinais clínicos, pensar nos possíveis 
diagnósticos diferenciais e estar preparado para realizar 
tratamento adequado e eficiente do broncoespasmo, a fim 
de diminuir a morbimortalidade.
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Choque anafilático no intraoperatório de 
retossigmoidectomia convencional em 
paciente com monitorização do débito 
cardíaco: um breve relato de caso

Glauber Gouvêa*, Juliana Nunes dos Santos, Rodrigo 
Diaz, Felipe Pazos Bullus 

Instituição: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
– UFRJ
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O choque anafilático intraoperatório é uma 
condição potencialmente letal e requer conduta diagnós-
tica e terapêutica apropriada para otimização do des-
fecho clínico. Relato de caso: Mulher, 60 anos, ASA P2 
(HAS), com proposta de retossigmoidectomia conven-
cional devido à adenocarcinoma de sigmoide. Na SO, 
feita monitorização básica com oximetria de pulso, car-
dioscopia, pressão arterial não invasiva, índice bispec-
tral (BIS) e transmissão neuromuscular. Acesso venoso 
periférico MSE (18G). Após sedação com midazolam e 
fentanil, realizado cateterismo epidural em T11-T12, sem 
intercorrências. Em seguida, linha arterial radial direita e 
monitorização de débito cardíaco pela análise do contor-
no da curva. Após pré-oxigenação com O2 a 100%; indu-
ção com fentanil, lidocaína, propofol e rocurônio; antibio-
ticoprofilaxia com cefazolina e metronidazol procedeu-se 
com a intubação orotraqueal sem intercorrências. A ma-
nutenção da anestesia se deu com sevoflurano. Como 
adjuvantes, administrados dipirona e dexametasona. 
Aproximadamente 20 min após o início da cirurgia, ocor-
reram taquicardia sinusal e hipotensão grave, refratários 
a administração de fluidos e efedrina. Monitorização he-
modinâmica revelou redução importante da resistência 
vascular sistêmica (RVS) para cerca de 400 dyn/s/cm5; 
identificado rash cutâneo, edema labial e broncoespas-
mo com dessaturação. Administrados: hidrocortisona, 
adrenalina, difenidramina e salbutamol, seguida de início 
de infusão de noradrenalina e acesso venoso profundo 
triplo lúmen em veia jugular interna esquerda. Após es-
sas medidas, melhora do quadro hemodinâmico, ainda 
com taquicardia, mas com recuperação dos níveis pres-
sóricos e manutenção de PAM > 70 mmHg a despeito de 
noradrenalina em dose alta. Infundidos cristaloides (2000 
ml totais) e albumina 20% (200 ml). Optou-se, então, em 
conjunto com equipe cirúrgica, por mudança do planeja-
mento cirúrgico, com realização de retossigmoidectomia 
com colostomia terminal. Ao final do procedimento, com 
duração total de 3 h, paciente evoluiu com doses decres-

centes de amina, sendo retirado cateter epidural e reali-
zação de TAP block bilateral com ropivacaína 0,3% (20 
ml em cada lado). Realizada transferência para a UTI ain-
da intubada e com infusão de noradrenalina (0,15 mcg/
kg/min). Após 48 h na UTI, foi extubada com sucesso, já 
sem suporte de drogas vasoativas e hemodinamicamen-
te estável. Recebeu alta da UTI 3 dias após o evento se-
guida de alta hospitalar 7 dias após a cirurgia. Realizado 
encaminhamento para o serviço de imunologia para me-
lhor investigação. Discussão: Os principais fármacos as-
sociados com anafilaxia perioperatória incluem bloquea-
dores neuromusculares, antibióticos e anti-inflamatórios. 
Alergia a látex também deve sempre ser considerada. A 
monitorização do débito cardíaco neste caso evidenciou 
o perfil hemodinâmico característico do choque anafiláti-
co, com a redução acentuada da RVS, facilitando a titu-
lação das drogas vasoativas utilizadas.
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Colapso circulatório sugerindo anafilaxia 
como resultado da síndrome da implan-
tação do cimento: relato de caso
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Estadual Adão Pereira Nunes

Instituição: Hospital das Clínicas Constantino Ottaviano
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A síndrome da implantação do cimento é 
uma doença rara, mas potencialmente fatal, que ocorre 
minutos após a implantação de cimento de polimetilme-
tacrilato em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica. 
Apresentamos um caso de uma mulher nonagenária sub-
metida a prótese total de quadril que evoluiu com colapso 
circulatório após a implantação do cimento ósseo. Relato 
de caso: Paciente feminina, 95 anos, ASA III (hipertensa 
descontrolada) levada à sala operatória (SO) para artro-
plastia total de quadril direito. Monitorizou-se conforme 
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a Resolução CFM no 2.174 de 2017. Optou-se por anes-
tesia geral combinada com raquianestesia e bloqueio de 
nervo periférico para analgesia pós-operatória. Adminis-
trou-se 5 mg de bupivacaína isobárica com a paciente 
em decúbito lateral esquerdo. Induziu-se anestesia geral 
com fentanil (100 mcg), etomidato (18 mg) e rocurônio 
(30 mg). A anestesia foi mantida com sevoflurano/O2. O 
tempo cirúrgico previsto era de aproximadamente 90 min 
e a paciente manteve estabilidade hemodinâmica até o 
momento do implante do cimento ortopédico, quando 
apresentou colapso circulatório, com hipotensão grave e 
evolução para assistolia. Reanimada na SO, reverteu ao 
ritmo sinusal no primeiro ciclo de reanimação cardiopul-
monar (RCP). Encaminhada ao CTI entubada e em uso de 
drogas vasoativas. Submetida a monitorização hemodinâ-
mica invasiva, notou-se vasoplegia periférica intensa com 
aumento da resistência vascular pulmonar, o que sinali-
zou o diagnóstico de reação anafilática ao cimento ósseo. 
Discussão: Vários mecanismos foram considerados como 
sendo os responsáveis por reações adversas ao uso de 
cimentos para ossos. O polimetilmetacrilato é amplamente 
utilizado como um de seus componentes. Sabe-se que a 
prevalência de reações alérgicas aos componentes do 
cimento é baixa, no entanto, nenhuma ferramenta de 
diagnóstico pré-intervenção está disponível atualmente. 
O reconhecimento da síndrome com pronta intervenção 
devem fazer parte do escopo do médico anestesiologista.
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Controle da dor aguda em pacientes sub-
metidos a cirurgia pancreática acompa-
nhados pelo Serviço de Dor Aguda Pós-
-Operatória do Hospital São Rafael: estudo 
de coorte
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Instituição: Hospital São Rafael – Rede D’Or
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Introdução: O manejo adequado da dor está relaciona-
do com menor tempo de internamento, menor incidência 

de complicações respiratórias e cardiovasculares, retor-
no da função intestinal mais precoce, menores taxas de 
evolução para dor crônica e com maior satisfação dos 
pacientes. Os protocolos de otimização da recuperação 
pós-operatória (ERAS, na sigla em inglês) fornecem pla-
nos para minimizar as dores e reduzir as complicações 
perioperatórias com foco na analgesia multimodal e re-
dução no uso de opioides. O objetivo foi descrever o per-
fil e prevalência de dor aguda em pacientes submetidos 
a cirurgias pancreáticas entre novembro de 2018 a abril 
de 2022 e verificar sua concordância com os dados da 
literatura. Métodos: Coorte retrospectiva de pacientes 
submetidos a cirurgia pancreática que apresentaram cri-
térios para inclusão e acompanhamento pelo Serviço de 
Dor Aguda Pós-Operatória do Hospital São Rafael Rede 
D’Or Salvador, Bahia, entre novembro de 2018 a abril de 
2022. Resultados: A razão entre homens e mulheres foi 
de aproximadamente 70%. Pode-se observar predomi-
nância de casos em pacientes idosos (59,2%). Os fatores 
de risco para dor crônica estiveram presentes em 37% 
dos indivíduos, com destaque para quimioterapia/radio-
terapia (14,8%). Dentre os 89% de pacientes em que foi 
optado por PCA peridural, a instalação de cateter pre-
dominou em T7-T8 e T10-T11. No 1o dia pós-operatório, 
aproximadamente 77,8% dos pacientes referiu escala 
visual analógica (EVA) estática 0; 7,4% descrever a dor 
como leve (EVA 1–3) e o mesmo percentual determinou a 
dor como moderada (EVA 4–6) e dor intensa (EVA 7–10), 
respectivamente. No 2o dia pós-operatório, 59,3% dos 
avaliados afirmaram estar sem dor; quase 26% tinham 
dor leve; 7,4% dor moderada; e mais 2:27 consideravam 
a dor intensa. O 3o dia pós-operatório reservou nova-
mente 21 pacientes sem dor, 6 pacientes com dor leve 
e nenhum com dor moderada ou intensa. Complicações 
relacionadas à analgesia pós-operatória estiveram pre-
sentes em 4 dos 27 pacientes do estudo e as cirúrgicas 
foram relatadas em 37% dos casos. Conclusão: A anal-
gesia controlada pelo paciente via cateter de peridural 
conectada a bomba de infusão PCA constitui importante 
avanço na analgesia pós-operatória, permitindo analge-
sia de boa qualidade e com poucos efeitos colaterais, 
mobilização e fisioterapia precoce, menor permanência 
hospitalar e menor incidência de complicações cardía-
cas, respiratórias e tromboembólicas.
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Criação de protocolo de otimização da 
hemoglobina no pré-operatório de cirur-
gia oncológica em hospital terciário no 
Ceará: revisão narrativa

Raul Alexandre Vasconcelos*, João Lucas Ferreira Li-
nhares, José Levy dos Santos Mesquita, Cristiane Souza 
Vasconcelos, Maíra Pimenta Freitas Pinto, Francisco Sá-
vio Alves Arcanjo 
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Introdução: A criação de protocolos hospitalares é es-
sencial para sistematizar a conduta do corpo médico, 
sendo necessário priorizar a qualidade, segurança e 
rapidez do atendimento. Um protocolo para anemia no 
pré-operatória é de suma importância, visto que essa 
condição, quando não devidamente abordada, prolonga 
a internação, aumenta complicações pós-operatórias e 
a morbimortalidade cirúrgica, além do número de hemo-
transfusões. Métodos: Trata-se da criação do protocolo 
de otimização da hemoglobina no pré-operatório de ci-
rurgias oncológicas a partir de uma revisão literária nar-
rativa, visando orientar sobre a reposição de ferro, uso de 
agentes estimuladores de eritropoiese (AEE) e uso de he-
mocomponentes. Foram selecionados 27 artigos de lín-
gua portuguesa e inglesa de 2001–2022 que atendessem 
aos critérios de seleção, a partir das bases PubMed, BVS 
e SciELO. Discussão: O primeiro passo no manejo do qua-
dro anêmico é o estudo do hemograma para classificar 
em hiperproliferativa (reticulócitos > 2,5%), macrocítica  
(VCM > 100 fL), microcítica (VCM < 80 fL) e hipocrômi-
ca (HCM < 28 pg) e assim definir possíveis diagnósticos 
diferenciais. Em pacientes oncológicos já espoliados e 
com evolução da anemia por doença crônica/ferropriva, 
entendida por sinais e sintomas de anemia mais Hb < 13  
em homens e Hb < 12 em mulheres, deve-se avaliar a 
cinética do ferro. Recomenda-se a reposição de ferro por 
via oral em pacientes hígidos com a ferritina < 30 ng/ml 
ou IST (índice de saturação de transferrina) < 20%. No 
câncer, pode-se tolerar a ferritina até 100 ng/ml. Reco-
menda-se a reposição de ferro venoso no pré-operató-
rio, quando hemoglobina < 10g/dl e ferritina < 100 mg/dl 
com IST > 20%. Tal reposição evidenciou o aumento da 

sobrevida e melhora na qualidade de vida. Além disso, é 
importante avaliar se há deficiência de B12, para efetuar 
sua reposição, caso necessário. Quanto aos AEE, indica-
-se uso durante a quimioterapia ou na correção de outras 
deficiências nutricionais em pacientes com Hb < 10g/dl 
e estoques de ferro normais, com deficiência funcional 
(IST < 20%) ou após reposição que mantém Hb < 10 g/dl;  
ou ainda com Hb < 8 g/dl em associação à reposição de 
ferro. Transfusão de hemácias é utilizada quando Hb < 
6 g/dl ou entre 6–8 g/dL em alguns casos específicos, 
como anemia hipoxêmica, não sendo a melhor conduta 
terapêutica. Por fim, destaca-se a anemia como um fator 
primordial no pré-operatório, e que deve receber a devi-
da atenção do anestesiologista. Consonante, a criação 
do protocolo foi de grande valia para a otimização desse 
público em um hospital terciário.
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Crise miastênica no pós-operatório ime-
diato de timectomia por via transester-
nal: relato de caso
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Gonçalves Prado, Katia Gomes Bezerra 

Instituição: CET Sedare – Complexo Hospital São Matheus
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A miastenia gravis (MG) é uma doença autoi-
mune caracterizada por déficit de receptores de acetil-
colina na membrana pós-sináptica da junção neuromus-
cular e pode manifestar-se clinicamente por fraqueza 
muscular localizada ou generalizada. A mais importante 
complicação da MG é a crise miastênica (CM), marcada 
por intensificação da fadiga respiratória e iminente risco 
de insuficiência respiratória. Relato de caso: Paciente 
MBO, feminino, 40 anos, 72 kg, ASA II, admitida para 
cirurgia eletiva de timectomia por via transesternal devi-
do a timoma. Avaliação pré-anestésica sem alterações, 
baixo risco cardiovascular, jejum de 8 h e interrupção do 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

324

uso de piridostigmina oral no dia da cirurgia sem indica-
ção médica. Realizada monitorização segundo resolu-
ção no 2174/2017 CFM, acesso venoso periférico J16G 
em membro superior direito para hidratação periopera-
tória e J18G em membro oposto para anestesia venosa 
total (AVT), induzida com propofol 3 mcg.ml e remifen-
tanil 5 ng.ml ambos em concentração alvo, rocurônio 
em bolus de 0,6 mg.kg com requipe de 0,3 mg.kg. A 
intubação orotraqueal foi realizada com êxito, acoplada 
a ventilação mecânica (VM) controlada a pressão. As-
sociado a AVT, foi realizado bloqueio paraesternal bi-
lateral guiado por ultrassonografia e administrado ropi-
vacaína 0,5% 20 ml em cada lado. Ao final da cirurgia, 
revertido bloqueio neuromuscular residual com 200 mg 
de sugamadex, interrompida AVT com manutenção da 
VM até o despertar espontâneo seguido de extubação 
e transporte para sala de recuperação pós-anestésica, 
onde evoluiu com queixa de turvação visual, dificulda-
de para abrir os olhos, disfagia, tetraparesia e dispneia. 
Administrados atropina 0,75 mg, neostigmina 4,5 mg e 
máscara de Venturi 50% em fluxo de O2 12 L/min, com 
melhora do quadro e transferência para unidade de te-
rapia intensiva onde reiniciou o uso de piridostigmina 
60 mg a cada 8 h, com alta para enfermaria em 24 h. 
Discussão: A anestesia em pacientes com MG submeti-
dos a cirurgia envolve controle de fatores precipitantes 
da CM como fármacos, evolução da MG, infecção, sus-
pensão de imunossupressores e o próprio ato cirúrgico. 
O reconhecimento dos sinais e sintomas que antece-
dem a paralisia respiratória é crucial. Além de fraqueza 
dos músculos oculares e orofaríngeos, o paciente com 
iminência de insuficiência respiratória poderá apresen-
tar fadiga dos músculos intercostais e acessórios, se-
guido do diafragma ou fraqueza bulbar antes do lapso 
respiratório. Fármacos para controle da MG, como anti-
colinesterásicos e imunomoduladores, devem ser man-
tidos no perioperatório. A CM apresenta boa resposta 
aos anticolinetrerásicos. Plasmaférese e imunoglobuli-
nas podem ser usadas na CM e no preparo pré-opera-
tório. Imunomoduladores como esteroides são opções, 
porém com início de ação lento e piora transitória da 
força muscular, sendo evitados em diabetes mellitus e 
infecção não controlados. O manejo da suplementação 
de O2, com ou sem VM, é individualizado.

Referências
Godoy DA, De Mello LJV, Masotti L et al. The myasthenic 
patient in crisis: an update of the management in Neuroin-
tensive Care Unit. Arq Neuropsiquiatr. 2013;71:627-39.
Wijeysundera DN, Sweitzer BJ. Avaliação pré-operatória. 
In: Miller RD, Cohen NH, Eriksson LI et al. Miller Aneste-
sia. 8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019;1129.

Depressão respiratória pós-operatória 
em paciente obeso associado ao uso de 
metadona: relato de caso
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na Suppioni Romano 
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sociados Paulista, Centro Universitário São Camilo
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A cada ano, passa a ser mais notório o nú-
mero de pacientes obesos que realizam procedimen-
tos cirúrgicos. A anestesia, no paciente obeso, possui 
particularidades que muitas vezes são um desafio ao 
anestesiologista, já que é necessário entender as alte-
rações na fisiopatologia e farmacodinâmica desses pa-
cientes. Relato de caso: Paciente JPAA, sexo feminino, 
38 anos de idade, peso 109 kg, altura 157 cm, IMC 44,2. 
Nega demais comorbidades, além da obesidade. Nega 
alergias. Internada para realizar Sleeve gástrico via vi-
deolaparoscópica. Realizada indução anestésica com 
precedex 30 mcg, lidocaína 100 mg, metadona 10 mg, 
cetamina 25 mg, propofol 200 mg e rocurônio 100 mg. 
Manutenção feita com propofol PFS 1% guiado por BIS 
(alvo entre 40–60). Adjuvantes: sulfato de magnésio 3 g,  
dipirona 3 g, cetorolaco 30 mg, ondasetrona 8 mg e 
dexametasona 10 mg. Procedimento realizado em 45 
min. Ao final, reversão do bloqueio neuromuscular com 
sugamadex 400 mg. Paciente extubada após apresen-
tar BIS de 90 e ventilação espontânea. Nos 5 min após 
a extubação, paciente apresentou rebaixamento do ní-
vel de consciência, seguida de apneia e dessaturação 
importante. Foi necessário realizar VPP a quatro mãos. 
Após 2 min, paciente retornou a ventilar espontanea-
mente e recobrar o nível de consciência aos poucos. 
Discussão: A metadona é uma medicação cada vez 
mais utilizada na prática anestésica por ser um opioide 
forte com características únicas. Além de ter um bai-
xo custo, é uma medicação com atividade no recep-
tor NMDA, 5HT3 e inibição da recaptação de NA. É o 
opioide com maior meia-vida que varia entre 16–60 h 
e, como os demais opioides, pode causar depressão 
respiratória por diminuição da responsividade dos re-
ceptores de dióxido de carbono, e sua meia-vida longa 
potencializa o risco de depressão respiratória tardia. A 
obesidade pode afetar a distribuição, ligação e elimina-
ção dos fármacos, com tendência ao acúmulo de fár-
macos lipofílicos, e o excesso de peso pode agir como 
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reservatório para esses fármacos. São fatores de risco 
para depressão induzida por opioides: obesidade; sexo 
feminino e anestesia geral. Fatores esses apresentados 
pela paciente em questão. No perioperatório, a metado-
na pode ser administrada em bolus, como dose única, 
para uma prolongada analgesia pós-operatória em ci-
rurgias com maior potencial álgico. Porém, em pacien-
tes que não fazem uso crônico de opioides, é necessá-
rio ser cauteloso e criterioso quanto ao seu uso, pela 
possibilidade de depressão respiratória pós-cirúrgica. 
São necessários maiores estudos do uso dessa medi-
cação no intraoperatório, principalmente nos pacientes 
obesos, para guiar a prática clínica de maneira segura
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Desafios na anestesia em paciente por-
tador de fibrodisplasia ossificante pro-
gressiva: relato de caso

Mayara Pereira Dourado Novais*, Thuanny Ferreira de 
Paula Barros, Ronaldo Alves de Melo Júnior, Thiago Pinto 
Guedes Cerveira, Zelia Viana Duarte, Bruno Vítor Martins 
Santiago 

Instituição: Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN)
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A fibrodisplasia ossificante progressiva 
(FOP) é uma doença rara, autossômica dominante e 
acomete o tecido conjuntivo musculoesquelético, com 
formação de um esqueleto heterotópico, imobilizando 
de maneira progressiva o paciente, causando rigidez da 
coluna e incapacidade em abrir a boca. Este caso ob-
jetiva descrever os desafios na anestesia na paciente 
com a FOP. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
52 anos, diagnosticada com fratura diafisária de fêmur 
esquerdo periprotética devido a queda da própria al-
tura, com indicação de cirurgia pelo serviço de orto-
pedia e traumatologia. HPP: hipotireoidismo, em uso 
regular de Puran T4 85 mcg/dia; hipertensão arterial, 
em uso regular de losartana 50 mg/dia e fibrodispla-
sia ossificante progressiva, com restrição da abertura 

de boca, limitação na extensão e flexão do pescoço, 
diminuição do arco de movimento dos membros su-
periores e relato de intubação difícil no último proce-
dimento cirúrgico. Candidata a revisão de fratura peri-
protética do fêmur. A monitorização consistia em PNI, 
cardioscópio, capnografia e oxímetro de pulso. Feita a 
revisão da venóclise (J18G no MSE). Pré-oxigenação 
com O2 a 100% 4 L/min. Foi administrado cloridrato 
de oximetazolina 1 mg e anestesia tópica com lido-
caína gel 2% em cada narina. A anestesia tópica da 
glote com solução 50:50 de lidocaína 2% solução com 
lidocaína 2% gel, obtida com uma torneira de três vias. 
Realizado o bloqueio de n. laríngeo superior com auxí-
lio do USG com lidocaína 2% (2 ml). Infusão contínua 
de dexmedetomidina a 0,5 mcg/kg/h e remifentanil a 
0,05 mcg/kg/min, objetivando sedação na escala de 
Ramsay = 2. A Intubação nasotraqueal foi guiada por 
broncofibroscopia, com a paciente colaborando, sem 
intercorrências, confirmada com a presença de cap-
nografia. A indução foi feita com propofol 140 mg +  
fentanil 150 mcg + rocurônio 30 mg intravenosos. Ma-
nutenção com sevoflurano a 1,5%. Realizada adminis-
tração de cetamina 20 mg IV. Adjuvantes: cefazolina 2 g;  
dexametasona 10 mg; dipirona 2 g; ondansetrona 8 mg; 
cetoprofeno 100 mg IV. A reversão do bloqueio neuro-
muscular foi feita com sugamadex 120 mg IV. Extuba-
ção com paciente apresentando volume e frequência 
respiratória adequados, com a mesma acordada e inte-
ragindo. Na SRPA, a paciente se manteve estável hemo-
dinamicamente, sem uso de vasopressores e de quei-
xas álgicas, com escala de Aldrete-Kroulik = 10, sendo 
encaminhada ao CTI. Discussão: O reconhecimento da 
FOP torna-se valioso, pois trata-se de uma doença com 
diversos elementos desafiadores, tais como: escoliose, 
dificuldade de posicionamento do paciente e fusão pro-
gressiva da coluna (dificuldades na raquianestesia); an-
quilose da articulação temporomandibular, doença pul-
monar restritiva, alterações cardiovasculares e acesso 
vascular periférico limitado (dificuldades na anestesia 
geral). Por se tratar de cirurgia de revisão, foi optado 
por proceder a anestesia geral, com intubação acorda-
da, guiado por broncofibroscopia, com sucesso.
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Desenvolvimento e validação de um mo-
delo de aprendizagem de máquinas para 
predição de delirium no pós-operatório 
em pacientes cirúrgicos de alto risco: es-
tudo de coorte

Paulo Correa da Silva Neto*, Michelle Moraes Jacinto, 
Gabriela Jungblut Schuh, Adriene Stahlschmidt, Lara 
Both Palazzo, Luciana Paula Cadore Stefani 

Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fonte de financiamento: Público

Introdução: O delirium pós-operatório (DPO) está as-
sociado ao aumento de complicações, custos e tempo 
de internação hospitalar. Aprendizagem de máquinas 
(AM) mostra-se adequada para identificar fatores que 
possam contribuir para sua ocorrência. A identificação 
dos pacientes oferece a oportunidade de prevenir esta 
complicação. O objetivo deste estudo é desenvolver e 
validar um modelo de risco para DPO, utilizando téc-
nicas de AM a partir de uma coorte de pacientes de 
alto risco submetidos a cirurgias não cardíacas. Mé-
todos: Foi desenvolvido um modelo de AM a partir de 
uma coorte de 1453 pacientes de alto risco subme-
tidos a cirurgias não cardíacas em um período de 2 
anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CAAE 
04448018.8.0000.5327). Foram incluídos pacientes 
com risco de morte em 30 dias superior a 5%, calcu-
lado pelo modelo de risco ExCARE. DPO foi definido 
por meio do teste confusion assessment method em 
até 7 dias após a cirurgia. Treinamento e validação dos 
modelos foram realizados utilizando validação cruzada 
aninhada devido ao pequeno tamanho de amostra. Di-
ferentes seleções de cenários foram comparadas por 
meio da área sob a curva ROC (AUC), sendo os me-
lhores modelos agrupados em um comitê de classifi-
cadores. Resultados: A incidência de DPO na amostra 
foi de 8,05% (117 pacientes). O grupo DPO foi pareado 
com o grupo controle (1336 pacientes). O desempe-
nho dos modelos de comitê de classificação de AM 
variou de uma AUC média de 0,63 (IC 95% 0,56–0,68), 
quando todas as características pré-operatórias foram 
incluídas, a 0,74 (IC 95% 0,70–0,76), quando apenas 
três características essenciais foram incluídas: idade, 
duração da internação e o número de complicações 
pós-operatórias. Conclusão: O desempenho preditivo 
do modelo AM para DPO, composto por poucos fa-
tores preditivos e precipitantes, foi mais preciso do 
que modelos que incluíam diversas variáveis clínicas. 

Nosso modelo preditivo pode ajudar a identificar pa-
cientes cirúrgicos de alto risco com alta probabilidade 
de desenvolver DPO durante a internação hospitalar, 
permitindo um cuidado centrado no paciente para sua 
prevenção e tratamento.

Referências
Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in el-
derly people. The Lancet. 2014;383(9920):911-22. 
Hughes CG, Boncyk CS, Culley DJ et al. American So-
ciety for Enhanced Recovery and Perioperative Quality 
Initiative Joint Consensus Statement on Postoperative 
Delirium Prevention: Anesth Analg. 2020;130(6):1572-90.

Diagnóstico de tromboembolismo pul-
monar intraoperatório por ecocardiografia 
transesofágica em cirurgia ortopédica: 
relato de caso

Glayde Sabrina Camargos de Souza*, Gisele Ribeiro Lon-
de Campos, João Paulo Jordão Pontes, Rostand Morei-
ra Fernandes, Paloma Mirella Santos Fonseca, Celso 
Eduardo Rezende Borges 

Instituição: CET Integrado de Uberlândia/MG
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: O tromboembolismo pulmonar (TEP) é co-
mumente causado por êmbolos do sistema venoso. Os 
fatores de risco para embolia pulmonar se relacionam a 
trombose venosa profunda (TVP), que está intimamente 
ligada ao trauma cirúrgico, sexo masculino, idade maior 
que 75 anos, imobilidade, tabagismo, obesidade dentre 
outros. A necessidade de reperfusão pulmonar imediata 
é mandatória para reduzir a pós-carga do ventrículo di-
reito (VD) e restaurar a condição hemodinâmica, pois a 
taxa de mortalidade pode chegar a 65% em casos TEP 
maciços. O benefício de terapias de reperfusão versus 
risco de sangramento deve ser pesado e o diagnóstico 
deve ser rápido. O uso da ecocardiografia transesofágica 
(ETE) em pacientes com suspeita de TEP é decisivo na 
tomada de decisão. Relato de caso: Paciente masculino, 
65 anos, 83 kg, estado físico P2, ex-tabagista, portador 
de hipertensão arterial sistêmica, cirurgia cardíaca prévia 
em 2019, vítima de queda do telhado. Apresentava trau-
ma abdominal fechado e fratura de acetábulo e quadril a 
esquerda. Ao exame físico, apresentava bastante dor a 
mobilização. Após monitorização convencional, punção 
venosa periférica, acesso venoso central, pressão arte-
rial invasiva, foi iniciado oxigenação e indução anestésica 
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com 2 mg/kg propofol, 3 mcg/kg fentanil e 0,6 mg/ kg 
rocurônio. Realizada intubação orotraqueal sem intercor-
rências, sendo mantido com sevoflurano e oxido nitroso. 
Cerca de 80 min após início do ato cirúrgico, paciente 
evoluiu com queda de saturação e EtCO2, taquicardia e 
hipotensão súbita. Foram checados equipamentos, aus-
culta pulmonar (sem melhora após recrutamento alveo-
lar) e afastado sangramento intraoperatório. Foi, então, 
levantada a suspeita de TEP intraoperatório. Realizada 
ecocardiografia transesofágica (ETE), ainda em campo 
cirúrgico, apresentando sinais de sobrecarga, dilatação 
de átrio e ventrículo direito, abaulamento de septo ven-
tricular para esquerda. Após avaliação multidisciplinar 
(anestesia, ortopedia e cardiologia), foi decidido realizar 
trombólise com alteplase 0,9 mg/kg 10% em 3 min e o 
restante em 1 h. Paciente foi encaminhado à unidade 
coronariana para estabilidade quadro em uso de nora-
drenalina 0,2 mcg/kg/min e dobutamina 5 mcg/kg/min. 
Realizada traqueostomia em 29/4/2022, desconexão do 
ventilador mecânico em 1/5/2022 e alta hospitalar em 
14/5/2022. Discussão: O diagnóstico de tromboembo-
lismo pulmonar pode ser confundido com infecção ou 
sangramento em pacientes hipotensos. Hipoxemia, hi-
potensão, taquicardia, alterações no ECG e uma diminui-
ção súbita na capnografia são sinais frequentes no TEP. 
Nessa situação, a avaliação com ETE é decisiva, pois em 
um paciente instável, evidências ecocardiográficas de 
disfunção aguda de VD e história clínica sugestiva permi-
te a rápida tomada de decisão. O TEP intraoperatório é 
uma situação de risco de vida iminente, e a estabilidade 
hemodinâmica deve ser restaurada por meio trombolíti-
cos sistêmicos, tratamento endovascular ou embolecto-
mia cirúrgica.
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Disfunção ventricular direita aguda in-
traoperatória em cirurgia abdominal: re-
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Introdução: A disfunção aguda de VD no intraoperatório de 
cirurgias não cardíacas é evento incomum, necessitando 
de abordagem diagnóstica e terapêutica precisa. Relato do 
caso: Mulher, 86 anos, agendada para gastrectomia total 
aberta devido à adenocarcinoma. Comorbidades: HAS, DM, 
ICFEP (NYHA III) e fibrilação atrial (afib) persistente. Eco-
cardiograma pré-operatório: HVE concêntrica, FE = 61%, 
aumento biatrial moderado e IT moderada. Aumento leve 
de VD sem hipertrofia. PSAP estimada em 57 mmHg. Labo-
ratório: Hb 8,3 g/dL. Após admissão na SO: monitorização 
básica, linha arterial radial esquerda. PA = 160x70 mmHg; 
FC = 85 bpm (afib); indução com fentanil 50 mcg, propofol 
50 mg e rocurônio 70 mg. IOT sem problemas. Manutenção 
com sevoflurano (0,5–0,7 CAM) guiado por BIS. Foi realiza-
do também cateterismo de artéria pulmonar e ecocardio-
grafia transesofágica (ETE). Parâmentros basais: PAM = 80; 
FC = 70; PVC = 12; PAP = 26; POAP = 16; IC = 2; SvO2 = 
68%. Achados do ETE compatíveis com os do pré-opera-
tório. Após 10 min de início de cirurgia, houve hipotensão 
arterial importante refratória à norepinefrina com o seguinte 
perfil hemodinâmico: PAM = 50; FC = 45 (afib); PVC = 32; 
PAP = 30; POAP = 20; IC = 0,9; SvO2 = 62%. ETE revelou 
disfunção grave de VD com discinesia inferolateral de VE. 
Iniciado adrenalina, milrinona e vasopressina com melhora 
gradual da hemodinâmica: PAM = 72; FC = 65 (afib); PVC 
= 22; PAP = 24; POAP = 18; IC = 1,4; SvO2 = 65%. Devido 
à gravidade do paciente, a cirurgia foi reduzida à gastrec-
tomia parcial. Encaminhada ao CTI intubada com milrinona 
e vasopressina. No POD1, troponina de 1016 ng/dL com 
diminuição em 48 h. Ecocardiograma transtorácico com pa-
drão persistente de disfunção moderada de VD e acinesia 
de parede inferior de VE. Cateterismo cardíaco foi sugerido, 
mas a condição clínica do paciente deteriorou rapidamente, 
com sepse pulmonar e disfunção múltipla de órgãos, evo-
luindo para óbito no POD17. Discussão: A disfunção de VD 
no intraoperatório de cirurgias não cardíacas é um desafio 
para o anestesiologista. A monitorização invasiva com ca-
teter de artéria pulmonar e o ETE facilitam a conduta diag-
nóstica e terapêutica. A morbimortalidade ainda permanece 
elevada apesar de terapias mais direcionadas.
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Dose-efeito de lidocaína para evitar buc-
king ao final de anestesias gerais: ensaio 
clínico adaptativo
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Introdução: O reflexo de tosse, ou bucking, na fase do des-
pertar da anestesia é comum e considerado benigno na 
maioria dos casos. Em algumas cirurgias, deve ser evitado 
para favorecer a integridade da região operada. O objetivo 
deste trabalho é determinar a DE95 da lidocaína em infusão 
contínua, assim como sua curva de dose-efeito para inibi-
ção do bucking durante a superficialização da anestesia 
geral balanceada na população adulta e idosa. Métodos: 
Ensaio clínico sequencial adaptativo, aprovado pelo CEP, 
ainda em andamento. Foi direcionado para encontrar do-
se-efeito em dois grupos: adultos (18–59 anos) e idosos (≥ 
60 anos). Um método adaptado da regra-L de Narayana foi 
escolhido para determinar a DE95. O primeiro paciente de 
cada grupo recebeu uma dose inicial (di), e para cada dose 
a seguir, foi registrado o histórico sequencial de sucessos 
ou falhas. Foram elegíveis para este estudo pacientes com 
programação de cirurgia sob anestesia geral balanceada 
com intubação orotraqueal. A indução anestésica foi rea-
lizada com fentanil, propofol e rocurônio e a manutenção 
com sevoflurano e remifentanil. São excluídos pacientes 
que receberem anestésico local em via aérea, no balonete 
traqueal ou no neuroeixo, bem como tempo mínimo de in-
fusão da lidocaína inferior a 1 h. A dose testada no último 
paciente é chamada Du, a dose imediatamente inferior de 
Du-1 e a imediatamente superior de Du+1, sendo “u” um 
valor numérico discreto entre 1 e 14 representando as 14 
doses do estudo. O estudo será finalizado quando as últi-
mas 14 tentativas da dose Du obtiverem sucesso ou mais 
que 10 tentativas da dose máxima resultarem em falha. Os 
dados não paramétricos foram analisados com o teste de 
Fisher e a DE95 será determinada por média móvel baye-
siana. Resultados: Nos resultados preliminares, o grupo de 
adultos (n = 29), 58% dos pacientes não apresentaram bu-
cking durante a extubação e não houve atraso de despertar 
superior a 20 min. Houve 5 cruzamentos com a dose de 1,96 
mg/kg/h, 4 com a dose 2,24 mg/kg/h e 3 com 2,52 e 2,8. 
No grupo idosos (n = 18), 44,4% dos pacientes não apre-

sentaram bucking durante a extubação, 1 paciente apre-
sentou atraso de despertar superior a 20 min. Houve, até o 
momento, 3 cruzamentos com a dose de 2,52 mg/kg/h e 2 
com a dose de 2,24 mg/kg/h. Conclusão: O uso da lidocaí-
na venosa em infusão contínua traz o benefício de diminuir 
a incidência de bucking. Sabe-se que a infusão contínua 
propicia concentração plasmática mais estável e menor 
pico, garantindo assim não apenas maior segurança, mas 
também, provavelmente, maior eficácia. Considerando-se 
evitar a ocorrência de bucking à extubação, os resultados 
preliminares mostraram uma eficácia da dose entre 1,96 e  
2,8 mg/kg/h no grupo de adultos e entre 2,24 e  
2,52 mg/kg/h no grupo de idosos.
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Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa 
(EPPN) é uma forma clínica de EP não cardiogênico, 
causado por pressão negativa intratorácica gerada pela 
inspiração contra uma via aérea superior obstruída. Ao 
superar a pressão hidrostática vascular, há extravasa-
mento de líquido para o parênquima pulmonar e alvéo-
los. No pós-operatório, associa-se à obstrução de via 
aérea subsequente à extubação, tendo como fator con-
tribuinte o bloqueio neuromuscular residual. É um evento 
raro, correspondendo a 0,1% dos pacientes submetidos 
a anestesia geral, principalmente em pacientes pediátri-
cos, devido à maior complacência da parede torácica. 
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O diagnóstico e o tratamento devem ser imediatos, com 
desobstrução das vias aéreas superiores, ventilação não 
invasiva (VNI) com pressão positiva, oxigênio suplemen-
tar e, se necessário, reintubação com ventilação mecâni-
ca. Relato de caso: Paciente masculino, 12 anos, 1,65 m  
e 56 kg, sem comorbidades prévias. História de apendi-
cite aguda, com dor abdominal, náuseas e vômitos há 1 
dia. Exames pré-operatórios normais. À monitorização, 
SatO2 98% aa, FC 112 bpm, PANI 110x60 mmHg. Sub-
metido a apendicectomia aberta via umbilical sob anes-
tesia geral. Indução anestésica com fentanil 200 mcg, 
lidocaína 60 mg, propofol 120 mg e atracúrio 40 mg IV 
e manutenção com sevoflurano. Intubação orotraqueal 
sem intercorrências. Cirurgia com duração de 2 h, sem 
perdas volêmicas importantes. Feito 500 ml de Ringer 
Lactato no intraoperatório. Extubação sem intercorrên-
cias, paciente com leve sonolência, porém com ventila-
ção espontânea adequada quando admitido na SRPA. 
Após 1 h, evoluiu com hipóxia, taquipneia de 45 irpm e 
tosse com secreção rósea aerada em moderada quanti-
dade. Manteve-se acordado e conversando durante todo 
o atendimento. Ao exame físico, estertores bolhosos bi-
laterais à ausculta pulmonar, SatO2 de 88% com cateter 
de O2 a 5 L/min. Radiografia de tórax mostrou padrão de 
infiltração alveolar bilateral, com diagnóstico de edema 
agudo de pulmão em pós-operatório imediato. Encami-
nhado para UTI estável hemodinamicamente, consciente 
e orientado. Após 40 mg de furosemida, houve melhora 
significativa do padrão respiratório, sem necessidade de 
reintubação ou VNI. Alta hospitalar no 5o PO, em bom 
estado geral. Discussão: O EPPN é uma condição rara e 
potencialmente fatal, sendo necessária sua rápida iden-
tificação e tratamento. Como não foram identificadas al-
terações cardíacas ou renais prévias, nem sobrecarga de 
volume no intraoperatório, houve aumento da resistência 
da via aérea superior ao fluxo de ar em decorrência de 
bloqueio neuromuscular (BNM) residual. A hipofunção na 
musculatura da hipofaringe e incremento na pressão ne-
gativa durante a inspiração foram os determinantes do 
EPPN neste caso. A monitorização adequada do BNM 
no intraoperatório poderia ter prevenido o evento, mas 
diagnóstico precoce e pronto tratamento na SRPA foram 
relevantes para a evolução favorável, sem necessidade 
de intervenções invasivas e ventilação mecânica.
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Introdução: Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) 
são complicações comuns após procedimentos cirúrgicos 
com anestesia geral. A pregabalina é um fármaco que foi 
introduzido recentemente na prática clínica para o manu-
seio multimodal, inclusive das NVPO. O objetivo principal 
deste estudo foi testar o efeito antiemético da pregabalina 
comparando a frequência e a intensidade dos episódios 
individuais de náuseas e a frequência de vômitos, nas pri-
meiras 24 h de pós-operatório em pacientes submetidas 
a reconstrução de mama pós-cirurgia bariátrica. Métodos: 
Estudo clínico, prospectivo, aleatório, duplamente enco-
berto e placebo controlado, com 52 pacientes, do gêne-
ro feminino, estado físico pela Sociedade Americana de 
Anestesiologia (ASA) I ou II, com idade entre 18–64 anos, 
submetidas a cirurgia eletiva de reconstrução de mama 
pós-cirurgia bariátrica, sob anestesia geral. As pacientes 
foram alocadas em 2 grupos de 26, na relação de 1:1, em 
grupo controle e grupo pregabalina. O grupo controle rece-
beu placebo e o grupo pregabalina recebeu 75 mg de pre-
gabalina 2 h antes da cirurgia e 12 h após a primeira dose 
segundo a randomização. Foram avaliadas a frequência e 
a intensidade de náuseas no pós-operatório imediato (POI) 
6 h, 12 h e 24 h e a frequência de vômitos no POI 6 h, 12 h 
e 24 h, além da ocorrência de eventos adversos, necessi-
dade de medicação de resgate antiemética nas primeiras 
24 h e grau de satisfação das pacientes com o tratamento 
antiemético. Resultados: Não existe variação estatistica-
mente significativa, ao nível de 5%, na proporção de náu-
seas e vômitos ao longo das quatro avaliações no grupo 
com pregabalina (p = 0,11, p = 0,26) e no grupo placebo (p 
= 0,71, sem ocorrência), respectivamente. Não houve dife-
rença estatisticamente significativa também entre os gru-
pos na ocorrência de eventos adversos, necessidade de 
uso de medicação antiemética de resgate e grau de satis-
fação com o tratamento antiemético. Conclusão: A admi-
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nistração da pregabalina nas primeiras 24 h não mostrou 
diferença estatisticamente significativa na redução dos 
episódios individuais de NVPO de pacientes submetidas a 
reconstrução de mama pós-cirurgia bariátrica. 
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Introdução: Sulfato de magnésio (SM) tem muitas indi-
cações em medicina e reduz a dor pós-operatória e do 
consumo de analgésicos intra e pós-operatório. Sua ad-
ministração pode ser em bolus ou em associação com 
infusão contínua. A elevada prevalência mundial da obesi-
dade aumenta a frequência de pacientes obesos nas salas 
de cirurgia. Algumas drogas necessitam ter sua dosagem 
ajustada na população obesa devido a alterações farma-
cocinéticas causadas pelo aumento no volume de tecido 
adiposo. Essa população também tem se beneficiado 
com o uso de SM, mas há poucos estudos avaliando a 
melhor forma de calcular a dose de SM no paciente obe-
so. Este ensaio testou a hipótese de que administrar SM 
em pacientes obesos calculando sua dose usando o peso 
corporal real, comparado ao peso corporal ideal corrigi-
do, resultaria em menor consumo de morfina e menores 
escores de dor no período pós-operatório. Nós também 
investigamos o nível de interferência do SM sobre a la-
tência e a duração do bloqueio neuromuscular induzido 
pelo cisatracúrio, e a concentração de magnésio gerada 
pelas diferentes estratégias de cálculo da sua dose. Os 
desfechos avaliados foram a latência e duração do blo-
queio neuromuscular e as concentrações sanguíneas de 

magnésio ao longo do tempo. Métodos: O projeto deste 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
e o TCLE foi obtido de todos os participantes deste en-
saio. O projeto aprovado foi registrado no clinicaltrials.
gov (NCT04003688) antes do início do recrutamento dos 
participantes. O estudo é um ensaio clínico prospectivo, 
controlado, encoberto para participantes, equipe médica 
e avaliadores, e com distribuição aleatória. O recrutamen-
to e a coleta de dados foram realizados no hospital da So-
ciedade Portuguesa de Beneficência de Santos, SP, Brasil, 
entre 26 de agosto de 2019 e 12 de novembro de 2020. 
Este manuscrito é baseado no guideline CONSORT. Re-
sultados e Conclusão: Os escores de dor ao despertar fo-
ram similares entre os grupos, e sempre menores 3 (EVN). 
Os escores de dor mais intensa e o consumo de morfina 
não apresentaram distribuição normal. A comparação de 
escores de dor mais intensa entre os grupos apresentou 
diferença estatística (p = 0,006, teste de Kruskal-Wallis). O 
teste post hoc para comparações múltiplas revelou esco-
res de dor significativamente menores no grupo peso cor-
poral real e no grupo peso corporal ideal corrigido, quando 
comparados com o grupo controle. Porém, houve seme-
lhança estatística entre os grupos que receberam SM. O 
teste para comparação do consumo de morfina entre os 
grupos (Kruskal-Wallis) revelou diferença das medianas  
(p ≤ 0,001) e da distribuição de doses (p ≤ 0,001).
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Introdução: A dor de garganta pós-operatória (DGPO) é 
uma complicação frequente na prática anestésica após o 
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manejo da via aérea de forma imediata ou podendo durar 
até cerca de 24 h. Essa complicação diminui o conforto 
do paciente e sua percepção de qualidade do cuidado, 
podendo gerar ansiedade e agitação e levar a desfechos 
cirúrgicos indesejados em alguns casos. Diversas medi-
das farmacológicas e não farmacológicas são estuda-
das e aplicadas visando a redução dessa complicação. 
O gargarejo com cetamina surge como mais uma alter-
nativa para o controle da DGPO, demonstrando bons 
resultados.  A ação da cetamina no manejo da DGPO 
pelo gargarejo ocorre pelo antagonismo dos receptores 
NMDA na periferia gerando antinocicepção e controlan-
do a cascata inflamatória. Para obter esse efeito, a dose 
preconizada é de 50 mg de cetamina diluída em 30 ml 
de solução cristaloide, sendo realizada de 5–10 min an-
tes da intubação orotraqueal e com duração de 30 s. O 
método, quando utilizado em pacientes nos ensaios clí-
nicos, não foi responsável por efeitos adversos da droga, 
sejam eles os já conhecidos ou relacionados ao uso tópi-
co. A concentração plasmática de cetamina identificada 
no intraoperatório não foi significante para repercussões 
terapêuticas ou adversas, reforçando que o efeito no tra-
tamento da DGPO foi devido a ação local da cetamina. 
Discussão: A DGPO é um fator de ansiedade que pode 
gerar agitação e comprometer o procedimento cirúrgico 
no pós-operatório imediato e deve ser evitado visto que 
sua incidência varia entre 21–65%. O gargarejo é reali-
zado com a dose padronizada nos ensaios clínicos de 
50 mg com boa resposta e tolerância do paciente. Foi 
demonstrado que nas primeiras horas de pós-extubação 
a incidência de DGPO foi reduzida de 85%, 75% e 60% 
para 40%, 35% e 25% nas primeiras 4 h, 8 h e 24 h, 
quando comparados o grupo controle e o grupo de estu-
do respectivamente. Quando analisada a dose dobrada 
o benefício da cetamina foi mantido e otimizado quando 
comparada aos demais e não demostrou repercussões 
adversar ao paciente. O risco de broncoaspiração no pa-
ciente não cooperativo é um fator preocupante na admi-
nistração da técnica. Com isso, o perfil do paciente deve 
ser avaliado previamente evitando desfechos negativos 
antes do procedimento cirúrgico. Para esses pacientes, 
uma alternativa é o uso nebulização com cetamina na 
mesma dosagem diluído para 5 ml com benefício seme-
lhante ao uso por gargarejo, gerando mais uma alterna-
tiva para seu uso. No intuito de otimizar a terapêutica 
e mitigar efeitos adversos, adjuvantes como clonidina, 
sulfato de magnésio e dexametasona são utilizados de-
monstrando benefícios quando associados. Trata-se de 
mais uma ferramenta para o manejo da DGPO, sendo 
necessário mais estudos para consolidar sua aplicabili-
dade clínica, além da comparação com outros métodos 
de anestesia já utilizados na rotina anestésica.
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Introdução: A segurança do paciente é questão central 
na anestesia, já que a exposição aos fármacos utilizados 
pode desencadear reações perigosas. Nesse contexto, 
é pertinente a discussão a respeito da hipertermia ma-
ligna, uma síndrome incomum, todavia, potencialmente 
grave e fatal, que decorre da resposta hipermetabólica, 
desencadeada nas fibras musculares esqueléticas, ao 
uso, isolado ou combinado, de anestésicos inalatórios 
halogenados e bloqueadores neuromusculares despo-
larizantes. Neste estudo, com base nas atualizações 
sobre o tema, objetiva-se apresentar aspectos relevan-
tes quanto ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção 
da síndrome. Métodos: Trata-se de uma revisão integra-
tiva, realizada a partir de consulta à base de dados Pub-
Med/MEDLINE, combinando-se os descritores “Ma-
lignant Hyperthermia”, “Anesthetics” e “Dantrolene”. 
Foram incluídas publicações dos últimos 5 anos, com 
texto integral disponível gratuitamente, obtendo-se, 
de início, 48 artigos. Excluíram-se, então, aqueles sem 
pertinência com o escopo da revisão, o que resultou, 
ao fim, na seleção de 38 artigos. Resultados: Além da 
rápida elevação da temperatura corporal, os principais 
sinais de alerta para a hipertermia maligna são: rigidez 
muscular, percebendo-se, em alguns casos, espasmos 
no músculo masseter, taquicardia, hipercapnia e hipo-
xemia; outrossim, podem ocorrer acidose (metabólica e 
respiratória), arritmia e, com a lesão das fibras muscu-
lares, rabdomiólise, além de outras complicações. Haja 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

332

visto que tais manifestações se relacionam, também, 
com outras condições, foram desenvolvidas escalas 
para avaliar, de forma mais objetiva, a probabilidade do 
diagnóstico dessa síndrome. O dantroleno, um relaxan-
te muscular que age como antagonista dos receptores 
de rianodina, os quais se relacionam à liberação do íon 
cálcio na célula, é o único fármaco disponível eficaz em 
seu tratamento específico. Em episódios agudos, a pri-
meira providência é a interrupção do fornecimento dos 
agentes anestésicos que provavelmente desencadea-
ram a reação; em seguida, deve-se preparar a adminis-
tração do dantroleno em infusão intravenosa e iniciar 
outras medidas que se fizerem necessárias, como o 
resfriamento corporal ativo. Em indivíduos suscetíveis, 
a anestesia deve ser realizada com fármacos não de-
sencadeantes da síndrome. Havendo suspeita, a sus-
cetibilidade pode ser confirmada por meio de biópsia, 
com testes de contratura muscular. Além disso, estu-
dos genéticos são capazes de identificar mutações que 
podem predispor ao quadro. Conclusões: A hipertermia 
maligna é, portanto, uma reação perigosa e desafiado-
ra, que evidencia a importância da adequada monitori-
zação do paciente e da assertividade da conduta mé-
dica, já que, em geral, não é simples antecipar e, com 
isso, prevenir sua eventual ocorrência. Para a redução 
da incidência de desfechos indesejados, sobretudo, 
evitar o óbito, é crucial a disponibilidade de dantroleno, 
viabilizando sua rápida administração.

Referências
Bin X, Wang B, Tang Z. Malignant Hyperthermia: A Killer If 
Ignored. J Perianesth Nurs. 2022;37(4):435-44.
Hopkins PM et al. Malignant hyperthermia 2020: guide-
line from the Association of Anaesthetists. Anaesthesia. 
2021;6:655-64.

Hipertermia maligna em cirurgia de ur-
gência, uma rara complicação: relato de 
caso

Bernardo Antonio Bockorny Menezes da Fonseca*, Fla-
vio Elias Callil, Manoela Dantas da Silva Lima 

Instituição: Hospital Geral de Nova Iguaçu – Rio de Janeiro
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma rara compli-
cação anestésica, consiste em uma doença farmacogené-
tica induzida por anestésicos inalatórios e succnilcolina. É 
uma síndrome hipermetabólica, que afeta indivíduos pre-

dispostos geneticamente. Sua ocorrência em cirurgias 
de urgência e emergência não deve ser subestimada, 
considerando a mortalidade e o difícil manejo. Dados do 
Reino Unido trazem uma incidência de 1:250 mil anes-
tesias. Relato de caso: Paciente de 30 anos, portador 
de diabetes mellitus tipo 1, com quadro de apendicite 
aguda, sem histórico cirúrgico prévio, sem alergias, ASA 
II e Mallampati 1. Proposta de anestesia geral balancea-
da. Realizada indução com fentanil 200 mcg, propofol 
120 mg e suxametônio 60 mg. Sendo logo evidencia-
da dificuldade em realizar abertura oral com evidente 
rigidez, Comarck-Lehanne 1. Após IOT e manutenção 
anestésica com sevoflurano (1,5 cam), cisatracurio 8 mg  
e anestesia multimodal com cetamina 20 mg, precedex 
50 mcg, midazolam 3 mg e sulfato de magnésio 1,5 g 
IV; foi evidenciado quadro de aumento progressivo de 
EtCO2, até 125 mmHg em curto espaço de tempo. 
Realizadas medidas iniciais de suporte e coletada ga-
sometria arterial que constatava acidose respiratória 
com hiperlactatemia. Apresentou associado hipertermia, 
com taquicardia sinusal e rigidez muscular generalizada. 
Constatada a hipótese de HM, com interrupção de anes-
tesia inalatória, resfriamento ativo com bolsas de gelo e 
hiperventilação com aumento da frequência respiratória 
e do volume corrente. Realizado aumento de reposição 
volêmica para manter débito urinário > 2 ml/kg/h. Ini-
ciada dose de ataque dantrolene sódico 150 mg, apre-
sentando melhora significativa e estabilização do quadro 
clínico após primeira dose. O paciente foi invadido e en-
caminhado para o CTI após estabilização clínica em sala 
operatória. Discussão: A HM apesar de uma rara com-
plicação, casos como acima mostram que jamais deve 
ser esquecida dentro do contexto de utilização desses 
agentes anestésico. O diagnóstico precoce e o rápido 
manejo com medidas de suporte e terapêutica adequa-
das são fundamentais para redução da mortalidade. O 
fator de risco mais importante é a história familiar ou 
pessoal. Deve-se lembrar que não existe um sinal patog-
nomônico dessa doença, já que as referências citam que 
o aumento inexplicado do EtCO2, frequência cardíaca e 
temperatura devem ser considerados os 3 itens básicos 
para alertar o anestesista quanto ao seu início. O diag-
nóstico é clínico, sendo que na suspeita o tratamento 
deve ser rapidamente empregado, com troca de tubos 
de gás, ajuste ventilatório, hidratação, resfriamento e 
dantrolene sódico que deve ter suas doses tituladas até 
atingir o objetivo do que é redução do EtCO2 e queda 
da temperatura. Fica notório como a HM deve ser lem-
brada como diagnóstico diferencial; tendo em vista que 
no contexto de urgências emergências o uso de succnil-
colina e a anestesia geral balanceada é muito comum e 
indicado em um número importante de cirurgias.
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Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma afec-
ção de caráter genético e hereditário, autossômica 
dominante, com penetrância e expressão variável; 
caracterizada por uma resposta hipermetabólica de 
indivíduos suscetíveis quando expostos a agentes 
desencadeantes: anestésicos voláteis e succinilcoli-
na; podendo estar associada a diferentes mutações 
genéticas localizadas no cromossomo 19, no gene 
RYR1. É mais comum em meninos de 8–12 anos, com 
incidência de aproximadamente 1:50.000 anestesias. 
Relato de caso: MOJ, masculino, 10 anos, com passa-
do de postectomia, submetido a adenoamigdalecto-
mia sob anestesia geral balanceada; indução venosa 
sem intercorrências, acoplado à ventilação mecânica 
controlada e iniciado sevoflurano. Antes do início do 
procedimento, o paciente cursou com taquicardia (FC 
130), hipercapnia (EtC02 58) e hipertensão (PA 130/90 
mmHg). Isso foi imediatamente comunicado à equipe. 
A técnica anestésica foi convertida para venosa to-
tal, com ventilação FiO2 a 100% e coleta de gasome-
tria arterial. Após medidas iniciais o paciente evolui 
com melhora hemodinâmica e sem alterações labo-
ratoriais. Cirurgia sem intercorrências. Extubação em 
sala, paciente encaminhado ao RPA, estável e sem 
queixas. Posteriormente liberado para a enfermaria 
com dados vitais normais. Algumas horas depois, o 
paciente apresentou febre baixa, taquicardia e gaso-
metria arterial com sinais de acidose metabólica (Ph 
7,28/ lactato 9,44/ bicarbonato 14,7). Paciente trans-
ferido para UTI e iniciado dantrolene conforme proto-
colo. Evolução favorável nas 24 h subsequentes, com 

melhora clínica e laboratorial. Sem programação de 
confirmação diagnóstica por falta de acesso ao exa-
me. Discussão: Muitos são os sinais e sintomas da hi-
pertermia maligna, sendo um dos mais precoces a al-
teração da capnometria (EtCO2 > 55); a apresentação 
é variável podendo ser leve (alterações metabólicas 
leves), moderada (alterações metabólicas e muscula-
res sem gravidade) ou fulminante (manifestações po-
tencialmente fatais). Alguns fatores podem atenuar a 
crise: hipotermia, barbitúricos, opioides, bloqueado-
res adespolarizantes e variabilidade genética. O início 
da crise pode não ser imediato e o diagnóstico se dá 
através da suspeita clínica e é confirmado através de 
biópsia muscular com teste de contratura ao halotano 
e cafeína (TCHC), que possui sensibilidade de 97% e 
especificidade de 78%. A abordagem imediata é es-
sencial para a sucesso do tratamento e é baseada em 
três pilares: interrupção do agente causador, suporte 
clínico e administração de dantrolene. As alterações 
laboratoriais são fortes indicativos do agravo, mas 
não devem se sobrepor à suspeita clínica.
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Introdução: Hiponatremia dilucional é uma complica-
ção decorrente da absorção excessiva do fluido de 
irrigação durante procedimentos endoscópicos. Com 
incidência de 0,06–0,2% em histeroscopias e mor-
talidade de 0,2–0,8%. É diretamente relacionada ao 
tipo do líquido usado, pressão hidrostática de infu-
são, o tipo, a duração e o volume retido durante o 
procedimento. Pode gerar graves complicações car-
díacas, respiratórias e do sistema nervoso central, 
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variando de alterações do nível da consciência, con-
vulsão, congestão pulmonar, colapso cardiovascular, 
até o óbito. Relato de caso: Paciente sexo feminino, 
48 anos, 55 kg, ASA I, submetida à ressecção ví-
deo-histeroscópica de mioma submucoso e ablação 
endometrial. Avaliação pré-operatória e laboratorial 
normais. Em cirurgia, utilizada monitorização padrão, 
pressão arterial inicial de 124x74 mmHg, frequência 
cardíaca: 68 bpm, saturação de oxigênio: 100%, em 
ar ambiente, infusão de Ringer Lactato 500 ml/h, se-
dação venosa com midazolam 4,5 mg, fentanil 100 
mcg associada a raquianestesia com bupivacaína + 
glicose 15 mg e morfina 40 mcg. Cirurgia iniciada com 
paciente em posição de litotomia, solução de irriga-
ção: sorbitol a 2,7% e manitol a 0,54% (178 mOsml/L), 
pressão média de 100 mmHg, utilizados 14 L do meio 
de distensão e duração de 40 min. Ao final, paciente 
manteve PA 95x68 mmHg, FC 79 bpm, SatO2 98% 
em ar ambiente, encaminhada a sala de recuperação 
pós-anestésica onde apresentou sonolência, obnubi-
lação, respiração superficial, SatO2 90%, PA 88x56 
mmHg, FC 71 bpm, FR 18 irpm, estertores creptantes 
em base de hemitórax esquerdo. Realizado catete-
rismo vesical de demora, colhidos exames laborato-
riais e gasometria arterial (pH 7,28, pCO2 32,4 mmHg, 
pO2 67 mmHg, Na+ 114,7 mmol/L, K+ 3,6 mmol/L, 
Ca2+ 0,69 mmol/L, Cl- 90 mmol/L, Gluc 105 mg/dl, 
Lac 2,66 mmol/L). Administrada furosemida 20 mg EV 
e iniciada reposição de sódio, com solução de NaCl 
3,5% EV em BIC. Durante reposição: Hb 9,9 g/dL, Ht 
30,4%, Na+ 127 mEq/L, K+ 3,6 mmol/L. Após 6 h, 
paciente sem queixas, exame físico normal, diurese 
de 480 ml/h. Recebeu alta para enfermaria onde evo-
luiu satisfatoriamente, com alta hospitalar após 48 h  
do evento. Discussão: A hiponatremia dilucional é 
uma complicação pouco comum, porém com grandes 
repercussões negativas se não for diagnosticada pre-
cocemente. Por isso, a grande importância do con-
trole rígido dos líquidos empregados, monitorização 
clínica e suporte clínico intensivo da paciente, com 
administração de diuréticos de alça e correção da hi-
ponatremia.
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Hipotermia em pacientes oncológicos 
submetidos a cirurgia eletiva em serviço 
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sultados parciais
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Introdução: A temperatura corporal central é um dos 
parâmetros fisiológicos mais rigorosamente controla-
dos do organismo. O sistema termorregulador huma-
no permite variações de 0,2–0,4°C ao redor de 37°C 
para manutenção das suas funções metabólicas. A 
hipotermia não intencional é definida como tempe-
ratura sanguínea central menor que 36°C, acontece 
frequentemente durante anestesia em cerca de 20% 
da população cirúrgica e aumenta até 90% quando 
se trata do período pós-operatório. Em pacientes on-
cológicos, a situação é mais grave, pois pode levar 
à recorrência ou metástases das neoplasias. O ob-
jetivo desse estudo foi analisar a hipotermia em pa-
cientes oncológicos submetidos a cirurgias eletivas 
na FCECON. Métodos: Estudo qualitativo etnográfico 
prospectivo em andamento, aprovado pelo CEP, com 
questionário semiestruturado que investigou a hipo-
termia em pacientes cirúrgicos oncológicos acima de 
18 anos de idade. O tamanho da amostra de 227 foi 
encontrado considerando os parâmetros estatísticos 
da fórmula de cálculo do tamanho da amostra para 
população finita, descrita por Fonseca et al. A primei-
ra mensuração de temperatura corporal foi realizada 
no leito do paciente na enfermaria. A segunda tempe-
ratura foi verificada já na entrada do centro cirúrgico 
(SRPA), onde também foi verificada a temperatura da 
sala. A temperatura da sala de operação (SO) bem 
como a 3a aferição da temperatura do paciente foram 
mensuradas a partir da entrada do paciente na SO, 
no início do procedimento anestésico e a partir daí a 
cada 30 min até o final do procedimento cirúrgico. A 
4a temperatura foi aferida no retorno para a SRPA, a 
cada 15 min na 1a hora e a cada 30 min na 2a hora. Re-
sultados: Até o momento, foram avaliados 70 pacien-
tes oncológicos submetidos a cirurgia eletiva. O perfil 
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dos pacientes teve predominância do sexo feminino 
53 (74%), idade média de ±53 anos e índice de massa 
corporal de ±25, que indica sobrepeso. Na enfermaria 
do serviço no momento da avaliação pré-anestésica, 
11% dos pacientes apresentaram hipotermia e ape-
nas 2 pacientes apresentaram hipotermia na sala pré-
-operatória e na operatória antes da anestesia. Du-
rante a cirurgia, 41,3% apresentaram algum grau de 
hipotermia após os primeiros 30 min de procedimen-
to, 62,5% após 1 h, 92% após 1h30 min e 100% após 
3 h de cirurgia. Na sala de recuperação, 47,3% dos 
pacientes apresentaram hipotermia nos primeiros 15 
min de mensuração, valor que aumentou para 81,2% 
após 30 min, depois baixou para 69% após 45 min. 
Conclusão: De acordo com os dados obtidos, a ocor-
rência de hipotermia é alta na sala operatória e vai 
se acentuando com o transcorrer do tempo cirúrgico. 
Tais resultados apontam a necessidade de instituição 
de intervenções que previnam a hipotermia.
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Histerectomia em paciente com hemofi-
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Introdução: Distúrbios da coagulação são raros, mas às 
vezes encontrados pelos anestesiologistas durante ci-
rurgias de emergência ou eletivas. O manejo periopera-
tório dessas condições incomuns pode ser desafiador. 
As hemofilias são doenças hemorrágicas resultantes 
da deficiência de fator VIII da coagulação (hemofilia A), 
fator IX (hemofilia B), fator XI (hemofilia C). A deficiên-
cia do fator XI é rara com prevalência estimada de 1 
em 1 milhão na população geral. No entanto, dentre os 
casos de hemorragias por causas raras até 25% pode 

ser devido a hemofilia C. Ocorre em ambos os sexos e 
normalmente não apresenta qualquer sintomatologia, 
podendo manifestar-se apenas como hemorragia ci-
rúrgica. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 42 
anos, 65 kg, ASA II, admitida em caráter eletivo para 
realização de histerectomia por via abdominal, devido 
à miomatose uterina. Previamente com diagnóstico de 
hemofilia C, em acompanhamento com hematologista. 
Passado anestésico de cesárea, sem intercorrências. 
Exame clínico sem alterações. Exames laboratoriais 
prévios evidenciando 1% de fator XI da coagulação, 
RNI 1,0 e PTTA 2,25 (paciente: 79,5 s, controle: 33,5 s).  
Admitida em sala consciente e orientada. Procedi-
mento realizado sob anestesia geral balanceada. Ato 
cirúrgico-anestésico transcorreu sem intercorrências, 
com sangramento habitual. Discussão: As recomen-
dações perioperatórias desse perfil de pacientes in-
cluem a avaliação hematológica cuidadosa, com uma 
história detalhada sobre a gravidade da doença e com 
informações prévias sobre resposta ao DDAVP, uso de 
fatores recombinantes e transfusão prévia de sangue. 
Um hemograma completo, perfil de coagulação, nível 
de fibrinogênio e ensaios de fator específico devem 
ser realizados. Todos os pacientes devem ser avalia-
dos quanto à presença de infecções como HIV e hepa-
tite B e C. Hemocomponentes devem ser reservados e 
o uso de ácido tranexâmico ou ácido epsilon aminoca-
próico pode se fazer necessário. Séries de casos e de 
relatos de bloqueios neuroaxiais em pacientes hemo-
fílicos são encontrados, no entanto, ensaios controla-
dos randomizados e diretrizes claras, que endossem 
essa modalidade, ainda são necessários. Cuidados 
especiais na laringoscopia, intubação e aspiração de 
vias aéreas são fundamentais para redução do risco 
de sangramentos e de complicações anestésicas. A 
intubação por via nasal é contraindicada e a hiper-
tensão arterial e a taquicardia indesejáveis. Tudo isso 
faz com que o anestesista deva avaliar bem a relação 
risco-benefício de suas decisões caso a caso. Des-
sa forma, com um bom planejamento peroperatório, 
pacientes com distúrbios hereditários da coagulação 
podem obter desfechos similares aos pacientes sem 
estas condições.
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avaliação de profilaxia de dor pós-opera-
tória: estudo de coorte
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to, Tassio de Mattos Pereira Franco, Bruno Araújo Borges 
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Introdução: A colecistectomia é uma das cirurgias mais 
realizadas. A dor é capaz de postergar a mobilização 
do paciente, prolongar a permanência hospitalar, au-
mentar os custos e até aumentar a taxa de mortalida-
de. A melhor forma de combater a dor pós-operatória 
é aplicar uma abordagem de analgesia multimodal e a 
dipirona é o principal analgésico da terapêutica brasi-
leira, com 31,8% do mercado. O objetivo do estudo é 
demonstrar do impacto do desabastecimento da di-
pirona durante ciclo de melhoria em dor pós-opera-
tória em colecistectomias em um hospital terciário. 
Métodos: O trabalho foi conduzido juntamente com 
as equipes cirúrgica, de enfermagem e da qualida-
de. Após apontamento da qualidade que o índice de 
dor na colecistectomia estava em 16,1%, acima da 
meta estabelecida (< 10%), foi proposto desenvolver 
um protocolo de profilaxia da dor pós-operatória es-
pecífico para essa cirurgia, o qual faria parte de um 
ciclo de melhoria com objetivo de diminuir os escores 
de dor nesses pacientes. O método de escolha para 
desenvolvimento desse ciclo de melhoria foi o PDCA. 
Intervenção: abordagem de analgesia multimodal com 
administração em todo paciente elegível de dipirona, 
cetoprofeno, dexametasona, metadona e instilação in-
traperitoneal de anestésico local. Na sala de recupe-
ração, a enfermagem avaliou a dor através da escala 
analógica visual (VAS). Pacientes com VAS ≥ 4 seriam 
considerados com dor importante e medicados com 
analgésico de resgate. Resultados: No período de no-
vembro 2021 a junho 2022, foram analisados 555 pron-
tuários. No primeiro mês, a taxa de dor diminuiu para 
13,2% e a taxa de adesão ao protocolo foi de 30%. 
No mês de dezembro 2021, a incidência de dor dimi-
nuiu para 7,8%, ficando abaixo da meta estabelecida 
com taxa de adesão ao protocolo de 60%. No mês de 
janeiro 2022, apenas 1 paciente submetido a colecis-
tectomia relatou dor e, nesse mês, a taxa de adesão ao 
protocolo subiu para 65%. No mês de fevereiro 2022, a 
incidência de dor subiu para 15,0%. Um fato relevante 

foi que a partir do dia 29 de janeiro houve desabaste-
cimento de dipirona no mercado, diminuindo a taxa de 
adesão do protocolo para 2%. No mês de março 2022, 
a incidência de dor diminuiu para 10,6%. A partir do 
dia 19 de março, o estoque da dipirona foi restabele-
cido e a taxa de adesão ficou em 50%. Nos meses de 
abril, maio e junho a dor foi de 6,0, 8,6 e 4,3%, respec-
tivamente, e a adesão ao protocolo nesse período foi 
de 45, 39 e 50%, respectivamente. A incidência de dor 
quando foi realizado o protocolo ou não foi de 4,0% e 
11,6%, respectivamente (p = 0,002). Conclusão: A falta 
da dipirona no mercado devido à pandemia de CO-
VID-19 impactou na confirmação do ciclo de melhoria 
da dor pós-operatória de pacientes submetidos a cole-
cistectomia. Apesar de ser um analgésico menor, esse 
fármaco mostrou-se importante dentro da abordagem 
multimodal do protocolo de controle da dor pós-ope-
ratória, pois a taxa de dor aumentou durante o período 
de sua escassez.
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ma: estudo observacional
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Introdução: A avaliação pré-anestésica (APA) é obrigató-
ria antes da realização de cirurgias eletivas, seja realizada 
em consulta pré-anestésica de consultório ou através de 
visita ao paciente internado. A implantação desse serviço 
nos hospitais é também relacionada a uma programação 
de anestesia mais segura, um menor custo de preparo 
pré-operatório e melhor experiência para o paciente.  
O objetivo deste trabalho é descrever o processo de  
implantação do serviço de APA e também analisar os  
resultados após 1 ano de monitoramento dos casos. 
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Métodos: As visitas pré-anestésicas já ocorriam regu-
larmente no hospital, mas eram imediatamente antes 
de procedimento na maioria das ocasiões. Portanto, 
foi implementada a avaliação de todos os pacientes na 
véspera da cirurgia objetivando a resolução de alguma 
pendência que pudesse levar à suspensão cirúrgica no 
dia seguinte. No mesmo período, o serviço aumentou o 
número de internos no rodízio da anestesiologia, sendo 
então importante o envolvimento deles na rotina. O moni-
toramento resultou em estudo observacional, analítico e 
transversal que revisou os dados de 2530 pacientes que 
tiveram sua APA entre junho de 2021 a junho de 2022. 
Inicialmente, os internos aplicam um formulário padrão 
do hospital de APA, fazem exame físico e checam os 
exames dos pacientes. A seguir, os casos são discuti-
dos com um residente e um preceptor anestesiologista. 
Resultados: Foram 1610 pacientes (63,6%) classificados 
em APA verde (sem nenhuma pendência pré-operatória), 
872 (34,4%) em APA laranja (presença de alguma pen-
dência possível de ser resolvida até a hora do procedi-
mento) e, finalmente, 48 (1,9%) em APA vermelha (algum 
desajuste que não era possível resolução até a cirurgia). 
Nos primeiros 6 meses de 2022, foram 1237 casos discu-
tidos, aqueles pacientes com APA laranja e APA vermelha 
passaram a ser classificados pelos motivos das pendên-
cias. Observou-se 396 pacientes com APA laranja, dos 
quais 40,6% estavam sem eletrocardiograma, 25,5% 
aguardando algum exame de laboratório importante para 
a cirurgia e 14,6% com anemia pré-operatória. Daqueles 
com APA vermelha, o uso de anticoagulantes foi a prin-
cipal causa de impedimento para cirurgia. Conclusão: 
A experiência da APA tem sido bastante enriquecedora 
para os internos e residentes do serviço de anestesiolo-
gia. A importância de aprender a fazer uma boa avalia-
ção pré-operatória transcende a especialidade e fica de 
aprendizado para os estudantes mesmo que não sigam 
na anestesiologia. Já a análise observacional dos casos 
tem sido importante para determinar estratégias para 
melhoria do preparo pré-anestésico no Instituto Dr. José 
Frota. Ações educativas com os residentes das especia-
lidades cirúrgicas da instituição têm sido realizadas para 
divulgar quais exames são necessários, qual o tempo de 
suspensão de cada anticoagulante e, dessa forma, otimi-
zar o cuidado perioperatório.
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Importância da ecocardiografia point-of- 
-care na avaliação pré-anestésica e ma-
nejo de pacientes com suspeita de doen-
ça cardiovascular: relato de caso

Anastácio de Jesus Pereira*, João Paulo Jordão Pontes, 
Pabline Vanin Claudino, Fernando Cássio do Prado Silva, 
Lucas Gonçalves Gomes, Rodrigo Rodrigues Alves 
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Introdução: O uso do ultrassom point-of-care (PO-
CUS) vem ganhando espaço e importância na prática 
do anestesiologista, sendo útil e rápido para avaliação 
e tratamento da instabilidade hemodinâmica, além de 
fornecer causa e terapêutica dirigida, tornando-se uma 
excelente ferramenta para avaliação de pacientes em 
situações de urgências/emergências. Relato de caso: 
Paciente MSJ, 84 anos, feminino, estado físico P3 por 
hipertensão arterial mal controlada em uso de losarta-
na 50 mg. História de queda há 36 h e fratura de fêmur 
esquerdo com programação haste femoral proximal. 
Durante avaliação pré-anestésica foi auscultado sopro 
sistólico 4+/6+ em foco mitral e aórtico, desidratação 
(3+/4+), ECG 12, mucosas hipocoradas, taquipneia (FR 
= 30), taquicardia (FC = 120 bpm) e PA (89/50 mmHg). 
Foi realizado POCUS cardíaco a beira leito que eviden-
ciou hipertrofia septal sigmoide importante de 18 mm, 
coração hiperdinâmico, aceleração de fluxo na via de 
saída de ventrículo esquerdo (VSVE), movimento an-
terior sistólico (MSA) da válvula mitral e refluxo mitral 
importante. Frente ao quadro, foi optado por expansão 
volêmica guiada por ecocardiografia com 1 L total de  
cristaloide balanceado e controle da FC com 2 mg de 
metroprolol. Paciente obteve melhora importante dos  
parâmetros hemodinâmicos (FC = 85 bpm, PA = 140/60),  
melhora da obstrução dinâmica da VSVE e do nível 
de consciência. Paciente encaminhada após avalia-
ção para sala de cirurgia sendo submetida ao proce-
dimento proposto sem intercorrências sob anestesia 
geral com etomidato 10 mg, remifentanil 0,1 mcg/kg/
min e rocurônio 30 mg. A anestesia foi mantida com 
sevoflurano 1,5% e feito bloqueio da fáscia ilíaca com 
30 ml de levobupivacaína 0,25% antes da cirurgia. O 
procedimento cirúrgico durou 35 min e paciente foi 
encaminhada para UTI. Recebeu alta hospitalar 3 dias 
após cirurgia. Discussão: A obstrução dinâmica da 
VSVE é considerada um fenômeno que tem como cau-
sa mais comum o MSA, que é o movimento da valva 
mitral em direção da VSVE durante a sístole, causando 
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sua obstrução, redução do débito cardíaco, hipoten-
são e insuficiência mitral de graus variados. Para isso 
ocorrer, é necessário alteração anatômica (hipertrofia 
ventricular assimétrica e do septo interventricular) e 
fatores fisiológicos (hipovolemia relativa e absoluta e 
estado hiperdinâmico). Nesses casos, medidas rotinei-
ramente adotadas como uso de inotrópicos positivos e 
vasodilatadores podem piorar o quadro clínico, sendo 
indicado a fluidoterapia, uso de ionotrópicos negativos 
e vasocontrictores como medidas terapêuticas indica-
das. O uso do ecocardiografia permite observar tanto 
alterações anatômicas quanto fisiológicas que predis-
põem o próprio MSA/obstrução VSVE e, além disso, 
orientar o manejo terapêutico e resposta clínica refor-
çando a importância do POCUS cardíaco no manejo 
anestésico perioperatório de pacientes com quadro de 
suspeita de doença cardiovascular.
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Incidência de consciência intraoperató-
ria em pacientes submetidos a anestesia 
geral: estudo observacional

Magda Isley Gama de Carvalho*, Lívia Soares Gouveia, 
Jane Auxiliadora Amorim, Armando Moreira Mendes Filho, 
João José de Almeida Medeiros, Otávio Damázio Filho

Instituição: CET do Hospital da Restauração, Recife/PE
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A consciência intraoperatória é uma compli-
cação rara, temida pela possibilidade de causar conse-
quências negativas, como transtornos de ansiedade e 
síndrome do pânico. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
incidência desse evento e relatar as eventuais experiên-
cias descritas pelos pacientes. Métodos: Estudo descri-
tivo e transversal, aprovado pelo Comitê de Ética, com 
a participação de 500 adultos submetidos a anestesia 
geral. Foi aplicado o questionário de Brice modificado 
nas primeiras 48 h do pós-operatório aos participantes 
em momento que não estavam sedados ou desorien-
tados. As variáveis avaliadas foram sexo, idade, IMC, 
classificação ASA, tipo de cirurgia realizada e duração, 

últimas lembranças antes da indução anestésica, a 
primeira lembrança após o despertar, a ocorrência de 
consciência no intraoperatório e de sonhos durante o 
procedimento. Resultados: Entre os 500 pacientes en-
trevistados, identificamos 3 (0,6%) casos de consciência 
intraoperatória. O primeiro relato foi de um homem de 
77 anos, ASA II, IMC = 27,7 kg/m², submetido a artrode-
se de coluna cervical, sob anestesia geral balanceada, 
duração de 6h30min, que relatou ter ouvido o som da 
parafusadeira colocando o parafuso em seu pescoço. 
O segundo foi de um homem de 46 anos, ASA III, IMC: 
22,04Kg/m², submetido a artrodese de coluna toraco-
lombar, sob anestesia geral balanceada, duração de 
4h30min, que lembrava ter sido colocado em decúbito 
ventral, de ter ouvido vozes femininas solicitando algo, 
além da sensação de limparem suas costas e colocarem 
algum instrumento de enroscar. O terceiro foi de uma 
mulher de 34 anos, ASA II, IMC: 22,59 kg/m², submetida 
a colecistectomia videolaparoscópica, sob anestesia ge-
ral balanceada, duração de 1h30min, que relatou dor em 
incisão umbilical e em hipocôndrio direito, além de ter 
ouvido a conversa da equipe cirúrgica e que queria se 
mexer e falar e não conseguia. Os dois primeiros pacien-
tes negaram dor e reação negativa em relação ao ocorri-
do, estavam tranquilos nas entrevistas. Porém, a pacien-
te do sexo feminino relatou ter sentido dor intensa e que 
a experiência vivenciada gerou angústia e sofrimento no 
pós-operatório. Sonhos foram relatados por 5,8% dos 
pacientes. A monitorização da atividade cerebral e pro-
fundidade anestésica no intraoperatório não foi realiza-
da nesses três pacientes. Conclusão: O anestesiologis-
ta deve ficar atento às medidas aplicáveis à prevenção 
dessa complicação e efetivamente utilizá-las. Entre os 
casos, 2 deles foram durante neurocirurgia em decúbito 
ventral, o que alerta sobre a necessidade da monitoriza-
ção da profundidade anestésica nesse tipo de cirurgia, 
já que é recomendada pelo Parecer CFM no 30/16. A pa-
ciente do sexo feminino caracterizou o episódio como 
a pior experiência da sua vida. Na entrevista, ela estava 
abalada e com medo de se submeter a nova anestesia 
geral. Esse evento pode trazer consequências psicoló-
gicas, tais como transtorno de estresse pós-traumático.
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Infarto agudo do miocárdio pós-trauma 
torácico: relato de caso

Simone da Silva Oliveira*, Flavia Palla Miranda, Tiago Tor-
minato Moreira, Alexandre Xavier Ferreira 

Instituição: Hospital Regional de Mato Grosso do Sul 
Fonte de financiamento: Público

Introdução: Infarto agudo do miocárdio (IAM) é defi-
nido como uma injúria do miocárdio evidenciada por 
elevação da troponina. O IAM pós-cirurgia não cardía-
ca ocorre mais comumente em idosos, em cirurgias 
de urgências, transfusões sanguíneas e taquicardia. 
Mais de 90% dos pacientes não apresentam sintomas 
de isquemia ou elevação do segmento ST. O IAM pós 
trauma torácico fechado é um evento pouco descrito 
e que pode ocorrer imediatamente ou horas após o 
trauma. Relato de caso: Paciente LAP, 23 anos, 70 kg, 
ASA I, admitida consciente e orientada, sem queixas 
cardíacas após acidente automobilístico com relato 
de contusão torácica, com fratura de clavícula e tí-
bia esquerda, estável hemodinamicamente. Apresen-
tava-se em jejum superior a 8 h anterior ao trauma. 
Indução de anestesia geral com fentanil (3 mcg/kg), 
propofol (2,5 mg/kg), lidocaína (1 mg/kg), atracúrio 
(0,5 mg/kg), manutenção com venosa total. Realizado 
bloqueio interescalênico ecoguiado com rapivacaína 
0,375% 10 ml e bloqueio dos nervos ciático e femoral 
com ropivacaína 0,375% 30 ml. Intraoperatório sem 
intercorrências. Infusão de 2000 ml de cristaloides, 
diurese 0,5 ml/kg/h, sem necessidade de vasopres-
sores ou hemotransfusão. Após 2 h em recuperação 
pós-anestésica, paciente evoluiu com hipotensão, 
hipoperfusão e dessaturação com necessidade de 
IOT. Realizou-se ecocardiograma à beira leito apre-
sentando FE 23% com disfunção segmentar apical, 
com miocárdio sem alterações estruturais crônicas. 
Iniciou-se dobutamina (5 mcg/kg/min), noradrenalina 
(0,03 mcg/kg/min), com estabilização hemodinâmica. 
Apresentou, após 6 h, elevação de troponina T (64 
ng/ml). Discussão: A lesão cardíaca pós-traumática é 
subdiagnosticada em traumas torácicos fechados. Os 
principais mecanismos são: rápida aceleração ou de-
saceleração, trauma precordial, compressão do co-
ração, aumento da pressão intra-aórtica. A principal 
artéria lesada é a descendente anterior. É mais diag-
nosticado em pacientes jovens, vítimas de acidentes 
automobilísticos. A avaliação clínica corrobora com 
diagnóstico. Exames complementares apropriados 
devem ser considerados. O eletrocardiograma deve 

ser realizado em todos os casos suspeitos contendo 
alterações inespecíficas como alterações do segmen-
to ST e da onda T ou arritmias. Dosagem sérica de 
troponinas T ou I contém maior especificidade e es-
tão relacionadas ao maior risco de complicações car-
díacas, principalmente quando associados ao eletro-
cardiograma sem alterações. O ecocardiograma pode 
mostrar déficits segmentares e devem ser solicitados 
quando suspeita de trauma torácico com disfunção 
cardíaca. Conclusão: Pacientes com IAM periopera-
tório raramente apresentam sinais similares ao grupo 
com síndrome coronariana. No IAM pós-trauma torá-
cico em pacientes jovens, a lesão arterial coronariana 
é a causa mais comum. Anestésicos podem atrasar 
sintomas, assim pacientes com sinais de instabilida-
de hemodinâmica, mesmo sem dor torácica, devem 
ser investigados com ECG 12 derivações e medida 
de troponina.
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Informação espontânea do uso de sema-
glutida pelo paciente na avaliação pré- 
-anestésica: estudo transversal
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nando Nardy Bellicieri, Caroline Machado Nunes, Gabriel 
Silva dos Anjos, Leopoldo Muniz da Silva 

Instituição: Hospital São Luiz Jabaquara
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Um dos objetivos da avaliação pré-anesté-
sica é a aquisição da informação sobre medicamentos 
de uso contínuo que podem interferir na técnica anes-
tésica e segurança do paciente, permitindo a correta 
reconciliação medicamentosa. Sabe-se que a anam-
nese médica tem baixa acurácia na identificação de 
medicações de uso contínuo. O uso de semaglutida 
no pré-operatório constitui um risco, pois pode expor 
os pacientes a broncoaspiração por retardo do esva-
ziamento gástrico. Contudo, por ter posologia sema-
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nal e ser usada para perda de peso em pacientes não 
diabéticos e não obesos, tal medicação pode não ser 
reconhecida pelo paciente como medicação de uso 
contínuo e não ser referida espontaneamente duran-
te a avaliação pré-anestésica. O objetivo deste estu-
do é avaliar a taxa de informação espontânea do uso 
da medicação comparada a busca ativa por pergun-
ta específica a cerca dessa droga e possíveis fatores 
associados à não informação pelo paciente. Métodos: 
Estudo transversal em pacientes submetidos a endos-
copia digestiva alta de junho de 2021 a março de 2022. 
Todos os pacientes preencheram previamente à ava-
liação médica um questionário pré-anestésico no qual 
deveria incluir todas as medicações de uso contínuo. 
Anestesiologista confirmou as medicações referidas e 
perguntou ativamente sobre uso de semaglutida. Teste 
t e qui-quadrado foram utilizados para análise de pre-
ditores de resposta espontânea pelo paciente. Resulta-
dos: Um total de 33 pacientes em uso de semaglutida 
foram analisados, sendo 54% do sexo feminino, média 
de idade de 48,33±15,12 anos, 30% obesos e 12% 
diabéticos. Apenas 39% referiram espontaneamente o 
uso da medicação na avaliação pré-anestésica, sen-
do que, nos demais casos, a informação só foi obti-
da por meio de investigação ativa pelo médico. Idade  
(p = 0,46), sexo (p = 0,93) e obesidade (0,08) não in-
fluenciaram na aquisição de resposta espontânea. 
Doenças associadas, como diabetes (p = 0,64), hi-
pertensão (p = 0,13), depressão (p = 0,52) e cirurgias 
prévias (p = 0,50) também não se correlacionaram à 
resposta espontânea. O tempo desde a última dose 
para pacientes que informaram espontaneamente foi 
de 10,85±1,25 dias, e para aqueles que não a refe-
riram foi de 9,46±1,48 (p = 0,48). Sintomas gastroin-
testinais (náuseas e plenitude gástrica) reportados por 
27,27% e não se relacionaram a resposta espontânea 
do paciente (p = 0,24). Conclusão: O uso da sema-
glutida apresentou baixa inclusão espontânea como 
medicamento de uso contínuo na avaliação pré-anes-
tésica pelos pacientes, sendo que o questionamento 
específico e ativo pelo anestesiologista foi importante 
para uma avaliação pré-anestésica completa e conse-
quentemente, planejamento anestésico mais seguro.
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Intubação com broncofibroscópio em 
paciente acordado com bócio tireoidea-
no mergulhante e desvio de traqueia: re-
lato de caso
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Vale¹, Raiane Soares de Oliveira¹, Marília Moreira Sa-
les¹, Maurício Daher Andrade Gomes¹, Eduardo dos 
Reis Peixoto¹ 
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Instituição: Universidade de Brasília (UnB)
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O manejo de via área pode ser desafiador. 
Pacientes com preditores de via aérea difícil (VAD), espe-
cialmente alterações anatômicas, devem ter abordagem 
planejada. Massas cervicais, como bócio de tireoide, 
podem levar à compressão e desvio de estruturas larín-
geas e da traqueia, fatores importantes para dificuldade 
de intubação e de ventilação. Relato de caso: Homem de 
54 anos, 93 kg, IMC 29,69 kg/m², ex-etilista, hipertenso 
em uso de losartana e com bócio multinodular atóxico. 
Referiu aumento cervical progressivo, com dificuldade 
de deglutição e dispneia leve. Ao exame físico, apresen-
tava tireoide aumentada difusamente, maior tumoração 
em lobo esquerdo, medindo 8,4 x 4,9 cm ao USG, sem 
outros preditores de VAD. TC cervical apresentava le-
são com efeito de massa, gerando desvio contralateral 
e compressão da laringe, esôfago e traqueia, estreitan-
do o calibre traqueal no sentido transverso (medida: 12 
mm; valor normal: 17 mm). Programada tireoidectomia 
total. Indicou-se intubação com sedação consciente 
e auxílio de broncofibroscopia. Monitorização padrão, 
infundidos dexmedetomidina 1 mcg/kg em 10 min, 30 
mcg de fentanil, anestesia tópica de vias aéreas com 
lidocaína spray e injetados 4 ml de lidocaína 2% através 
da membrana cricotireoide, localizada por marcos ana-
tômicos e palpação. Introduzido broncofibroscópio, vi-
sualização da laringe deslocada para a direita, progres- 
são pelas cordas vocais com boa visualização, pro-
gressão do tubo orotraqueal 7,0 com cuff, seguida de 
administração de 180 mg de propofol, 200 mcg de fen-
tanil e 30 mg de rocurônio. Ato operatório com duração 
de 4h30min. Paciente extubado em sala, apresentado 
bom parâmetros ventilatórios e sem queixas, levado à 
SRPA. Discussão: Um dos momentos mais críticos na 
anestesia é abordagem de vias aéreas, seja na intuba-
ção ou extubação. A sua avaliação pelo exame físico e 
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funcional é essencial, porém em casos como o relata-
do, devido às alterações anatômicas, a avaliação por 
ultrassonografia e tomografia traz benefício ao planeja-
mento. Além disso, a lesão presente pode, pelo efeito 
de massa, gerar dificuldade de intubação e/ou de ven-
tilação, configurando a situação emergencial de “não 
intubo e não oxigeno” (NINO). Em um contexto de risco 
de encontrar-se a situação NINO, é indicada a intuba-
ção com paciente acordado, segundo as recomenda-
ções recentes da literatura. Aqui, optou-se pela técni-
ca com broncofibroscópio para otimização de taxa de 
sucesso em primeira tentativa, visto que as estruturas 
laríngeas estavam desviadas lateralmente. A extubação 
era de maior risco por chance de sangramento, edema 
e lesão nervosa com perda de função em corda vocal, 
sendo necessários, portanto, vigilância e avaliação de 
ventilação, sinais de inchaço e rouquidão. Assim, temos 
o exemplo de um manejo com sucesso em via aérea 
difícil prevista, no qual foram essenciais a avaliação e 
o planejamento por meio de exame físico e de imagem, 
para se evitar situações que poderiam colocar em risco 
a vida do paciente.
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Irresponsividade em URPA de paciente 
com suspeita de síndrome de Munchau-
sen: relato de caso
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Rêgo, Patrick Fernando Silva Machado, Marcia Adriana 
Dias Meirelles Moreira 

Instituição: Hospital Universitário Lauro Wanderley
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A síndrome de Munchausen consiste em 
uma forma crônica e grave de transtorno factício, aque-
le caracterizado pela produção repetitiva de sintomas 

físicos ou mentais forjados sem a intenção de ganho 
secundário evidente. A motivação para esse compor-
tamento é simplesmente assumir o papel de doente e 
receber atenção dos profissionais da saúde. A causa 
do transtorno ainda é desconhecida, mas é comum o 
histórico de abuso ou negligência na infância, doenças 
que necessitaram internações prolongadas e provável 
relação com os transtornos de personalidade graves. Os 
critérios diagnósticos para a síndrome de Munchausen, 
segundo o DSM-V, são: a falsificação de sinais ou 
sintomas físicos/psicológicos ou indução de lesão, 
apresentação a outros como doente, incapacitado ou 
lesionado. Relato de caso: JFS, 35 anos, sexo mascu-
lino, pardo, ASA II, sem alergias. Em uso de duloxetina 
30 mg/dia e diazepam 10 mg/dia. Nega cirurgia prévia. 
Queixa principal: aparecimento de enfisema subcutâneo 
em região inguinal e, posteriormente, torácica. Enfer-
magem do andar relatou ter encontrado seringas e agu-
lhas no quarto do paciente. Em investigação para sín-
drome de Munchausen. Submetido a pleuroscopia para 
esclarecer origem de enfisema subcutâneo em região 
torácica. Monitorização: PNI, oximetria, cardioscopia, 
capnografia e BIS. Venóclise periférica, Jelco 18G; pré-
-medicado com midazolam 1 mg EV. Indução anestésica 
EV com propofol 200 mg, fentanil 200 mg e cisatracúrio 
10 mg; intubação com tubo endobrônquico 37E (Car-
lens) e ventilação monopulmonar. Manutenção anesté-
sica com propofol TCI e remifentanil (0,15 mcg/kg/min). 
Não necessitou de doses extras de opioides e BNM e 
manteve bom plano anestésico durante todo procedi-
mento cirúrgico; cirurgia durou 65 min e não evidenciou 
nada que justificasse quadro atual do paciente. Extuba-
do em sala e encaminhado à unidade de recuperação 
pós-anestésica (URPA) acordado, eupneico, e, após a 
chegada, apresentou quadro de irresponsividade. Feito 
naloxona 0,4 mg e flumazenil 0,3 mg EV para reversão 
dos anestésicos, avaliação clínico-laboratorial, incluindo 
testes neurológicos, à beira do leito, com vários estímu-
los, inclusive dolorosos, e que após 120 min quando já 
se cogitava fazer TC de crânio, o mesmo despertou, to-
talmente responsivo como se nada houvesse aconteci-
do, sem nenhuma queixa ou complicação. Depois, sua 
cônjuge relatou quadros semelhantes em situações de 
estresse emocional. Pós-operatório imediato sem inter-
corrências. Discussão: Excluindo complicações relacio-
nadas à anestesia, a síndrome de Munchausen deve ser 
lembrada diante de casos de irresponsividade, em que a 
evolução é incomum e os sintomas costumam ser dra-
máticos e convincentes. O diagnóstico é de exclusão, 
através de anamnese e exame físico detalhados, auxilia-
do por exames complementares, constituindo-se como 
um grande desafio na rotina dos anestesiologistas.
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Lesão esplênica e diafragmática por dre-
nagem torácica: um relato de caso
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Introdução: Drenagem torácica é um procedimento ci-
rúrgico que consiste em introduzir um dreno através da 
parede torácica, na cavidade pleural, com o objetivo de 
esvaziamento do conteúdo líquido ou gasoso retido. Tra-
ta-se de um dos procedimentos mais realizados na práti-
ca clínica, mas que, quando negligenciado, pode acarre-
tar danos ao paciente desproporcionais à simplicidade da 
técnica. Dentre as complicações, elas podem ser preco-
ces e tardias, sendo mais comum as mais tardias. Relato 
de caso: Paciente de 16 anos, sexo feminino, com história 
de linfoma de Burkitt em tratamento, com indicação de 
esplenectomia por suspeita de lesão após tentativa de 
drenagem torácica à esquerda. Encontrava-se estável 
hemodinamicamente às custas de noradrenalina em bai-
xas doses, lúcida e orientada, dispneica, em uso másca-
ra não reinalante 15 L/min. Indução anestésica realizada 
com fentanil, etomidato e succinilcolina, sendo precedia 
intubação orotraqueal sem intercorrências. Monitorização 
padrão acrescida de pressão arterial invasiva e manuten-
ção anestésica com propofol em TCI, e bloqueio eretor da 
espinha bilateral ao nível de T5-T6 com levobupivacaina 
0,25% guiado por ultrassonografia. No intraoperatório, 
foi realizado passagem de sonda nasogástrica a pedido 
da equipe cirúrgica, com saída de conteúdo gástrico e 
ar sincronizado com a ventilação mecânica. Durante ato 
cirúrgico, foi evidenciada lesão de diafragma, sendo indi-
cada ampliação de ferida operatória em toracotomia para 
exploração, no qual foi diagnosticado lesão gástrica e 
pulmonar importantes, com formação de fístula pulmonar 
de alto débito. Logo após ampliação, houve descompen-
sação da ventilação e oxigenação. Optado por realizar 
ventilação monopulmonar à direita a fim de garantir ven-

tilação mecânica, com introdução do tubo orotraqueal. 
Realizada então, pela equipe cirúrgica esplenectomia, 
gastrectomia parcial e rafia de diafragma com pericárdio 
bovino, além de dreno de tórax sob visualização direta, 
mantendo fístula pulmonar. Foi, então, encaminhada para 
UTI pediátrica intubada, estável hemodinamicamente às 
custas de noradrenalina, tendo recebido um concentrado 
de hemácia. Discussão: As complicações da drenagem 
de tórax podem ser precoces ou tardias. As tardias cos-
tumam correr com quadro de infecções ou obstrução do 
lúmen; já as precoces, mais graves, estão relacionadas 
com lesões de órgãos nobres ou hemorragias graves. O 
caso descreve uma suspeita de lesão esplênica, com ou-
tras lesões ocultas diagnosticadas durante cirurgia. Após 
abertura do tórax, houve descompensação da saturação 
e dificuldade na ventilação, já demonstrando possível le-
são pulmonar. Manejo anestésico nesses casos de torna 
desafiador ao lidar com descompensação de múltiplos 
sistemas, necessitando de intervenção imediata por parte 
do anestesiologista e da equipe cirúrgica, a fim de mane-
jar da melhor forma possível o quadro clínico do paciente. 
A comunicação entre as equipes foi essencial para me-
lhorar o prognóstico da paciente.
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Lesão pulmonar associada ao cigarro 
eletrônico diagnosticada após anestesia 
geral em paciente previamente hígido: 
relato de caso
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Introdução: A lesão pulmonar associada a cigarros ele-
trônicos, ou vaping, é uma doença emergente com con-
sequências pulmonares graves. Com a disseminação do 
uso de cigarro eletrônico, a tendência é que seja cada 
vez mais comum a anestesia destes pacientes. Relato de 
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caso: Paciente masculino, 22 anos, previamente hígido. 
Apresentou um quadro de abdome agudo inflamatório 
por apendicite fase IV, com 2 dias de evolução. Admiti-
do em centro cirúrgico com clínica e hemodinâmica está-
veis, com queixa álgica em fossa ilíaca direita. Optado por 
anestesia geral balanceada em sequência rápida, mantido 
em parâmetros protetivos de ventilação mecânica, sem in-
tercorrências da parte cirúrgica e anestésica no intraope-
ratório. Ao término, após descurarização, aspiração das 
vias aéreas, retorno da ventilação espontânea e reflexos 
protetores da via aérea, foi procedida a extubação. Na se-
quência, o paciente foi incapaz de manter saturação acima 
de 92% sem suporte de O2 em máscara de reservatório  
6 L/min, mesmo na ausência de obstrução de via aérea su-
perior, sinais de curarização residual, broncoespasmo ou 
regurgitação. Manteve-se taquipneico, sem sensação de 
dispneia ou queixas álgicas. Foi mantido por mais de 12 
h em observação na sala de recuperação pós-anestésica, 
e o quadro de dessaturação arterial se manteve e prolon-
gou o tempo de internação em 7 dias. Realizada investiga-
ção clínica e tomográfica por especialidades – radiologia 
e pneumologia –, sem achado de diagnóstico diferencial 
(TEP, COVID-19, broncoaspiração, infecção secundária, 
pneumonia atípica, doença reumatológica, dentre outros). 
Paciente passou a relatar uso frequente de cigarro vape, 
omitido na primeira anamnese, fechando diagnóstico de 
exclusão de doença do vape. O paciente recebeu trata-
mento com corticoide e o desmame do O2 suplementar 
foi obtido. Discussão: A doença pulmonar causada por 
vape não dispõe de teste padrão ouro e os achados de 
broncoscopia são inespecíficos. O diagnóstico clínico é 
feito através da exclusão de causas conhecidas e o his-
tórico de uso de cigarro eletrônico nos últimos 90 dias, 
anteriores ao início dos sintomas. Na tomografia de tórax, 
a lesão é evidenciada como infiltrados pulmonares difu-
sos e causas infecciosas devem ser excluídas. O meca-
nismo fisiopatológico permanece desconhecido, mas os 
padrões observados são sugestivos de lesão direta por 
toxinas inalatórias. Os primeiros casos foram relatados em 
2019, nos Estados Unidos. A maioria dos casos leves a 
moderados parece responder a ciclos curtos de corticoes-
teroides, porém existem relatos de complicações graves, 
como pneumotórax, pneumomediastino, alterações da 
função pulmonar, internação em UTI e morte. Dessa ma-
neira, torna-se importante a conscientização quanto aos 
riscos do uso do cigarro eletrônico e sua descontinuação 
deve ser estimulada, sendo a principal maneira de preven-
ção primária das lesões pulmonares.
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Manejo anestésico de atresia de coanas 
bilateral em lactente: relato de caso
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Introdução: A atresia de coanas é o distúrbio congêni-
to mais comum do nariz, ocorrendo por falha na reca-
nalização das fossas nasais na formação embrionária. 
A incidência varia de 1:5000–1:8000 nascidos vivos. 
Apresentação unilateral é mais frequente, sendo a for-
ma bilateral encontrada em apenas 30% dos casos. 
Suspeita clínica precoce, cuidados com via aérea e 
ventilação, confirmação diagnóstica com exame de 
imagem e abordagem cirúrgica são necessários para 
o manejo da malformação. Relato de caso: Lactente, 
prematuro de 34 semanas, parto cesárea, sexo femi-
nino, Apgar 5/7, apresentou insuficiência respiratória, 
cianose e falha na progressão da sonda nasotraqueal 
ao nascimento necessitando de entubação orotra-
queal. Permaneceu em assistência ventilatória mecâ-
nica (AVM) em UTI, evoluindo com desmame ventila-
tório difícil com relatos de 2 episódios de extubações 
acidentais e uma falha de extubação planejada. Foi 
submetido à TC de face com evidência de estreita-
mento bilateral de coana posterior. Realizada visita 
pré-anestésica e coleta de TCLE com a responsável. 
Ecocardiograma revelou CIA sem repercussão. Ad-
mitido em centro cirúrgico com 1 mês e 25 dias de 
vida, 3 kg, AVM por TOT no 3 sem cuff, modo PCV, 
PC 10 cmH2O, sem uso de medicações endovenosas, 
com relato de perda de acesso periférico na manhã 
da cirurgia e dificuldades de novas punções. Proce-
dida monitoração padrão com ECG, PNI, oximetria 
de pulso, capnografia e aquecimento térmico do pa-
ciente. Indução e manutenção anestésica realizadas 
com sevoflurano 3%, oxigênio e ar comprimido. Ini-
cialmente, a equipe de cirurgia pediátrica obteve um 
acesso venoso central sendo administrado fentanil  
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2 mcg/kg, lidocaína 0,5 mg/kg, propofol 2 mg/kg e ci-
satracúrio 0,15 mg/kg. Prosseguiu-se com realização 
de traqueostomia e, a seguir, a equipe da otorrinolarin-
gologia realizou a correção da atresia de coanas bila-
terais via endoscópica transnasal, sem intercorrências 
anestésicas-cirúrgicas. Ao término do procedimento 
o lactente foi transportado para UTI para prosseguir 
com os cuidados intensivos. Discussão: A apresenta-
ção bilateral da atresia congênita de coanas é encon-
trada em uma menor proporção dos casos descritos 
(30%), manifestando-se com desconforto respiratório 
precoce e cianose. São pacientes considerados de 
alto risco anestésico, pois podem apresentar, após in-
dução anestésica e relaxamento do tônus respiratório, 
exacerbação da obstrução das vias aéreas e dificul-
dades ventilatórias. No nosso paciente, visando uma 
maior segurança e com intuito de evitar complicações 
ventilatórias inerentes à malformação e do tempo 
prolongado de entubação orotraqueal, optou-se pela 
realização de traqueostomia antes da abordagem da 
atresia de coanas. Não houve intercorrência anestési-
ca, mostrando que entender a etiologia, as possíveis 
complicações e o planejamento anestésico prévio são 
essenciais para uma boa condução e desfecho do pa-
ciente portador de atresia de coanas bilateral.
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Manejo anestésico de hipersensibilidade 
alérgica súbita em conversão de lapa-
roscopia para laparotomia durante trata-
mento cirúrgico de aderências abdomi-
nais: relato de caso
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Introdução: O período perioperatório expõe o paciente 
a várias substâncias com potencial de produzir reações 
adversas previsíveis e imprevisíveis, sendo causas co-

muns de morbimortalidade na prática anestesiológica. As 
reações de hipersensibilidade têm incidência de 1:10.000 
cirurgias e mortalidade em torno de 3,5–4,8%. Elas se di-
videm em imunológicas e não imunológicas (nessas se 
destaca a mediada por IgE, responsável por 60% dos 
casos). O manejo anestésico da reação anafilática grave 
durante o perioperatório é um desafio. Relato de caso: 
Paciente do sexo feminino, 75 anos, diagnosticada com 
aderências pós-histerectomia abdominal, submetida a 
tratamento cirúrgico. Avaliação pré-anestésica sem pre-
ditor de via aérea difícil, exames laboratoriais dentro dos 
valores de referência e ecocardiograma transtorárico com 
disfunção diastólica grau 1. Monitorizada com cardios-
copia, oximetria de pulso, pressão não invasiva, tempe-
ratura central e TOF. Indução com remifentanil 0,3 mcg/
kg/min, propofol 1,5 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg, após 
bloqueio neuromuscular profundo realizada intubação 
orotraqueal com laringoscopia direta; manutenção anes-
tésica com sevoflurano 0,6 CAM e infusão contínua de 
remifentanil 0,1 mcg/kg/min. Sinais vitais iniciais foram 
FC = 90 bpm com ritmo sinusal regular e PNI = 130x90 
mmHg, mantida estabilidade hemodinâmica durante 
laparoscopia, e, devido a dificuldades técnicas, a cirurgia 
foi convertida em laparotomia. Quando, subitamente, a 
paciente apresou taquicardia, diminuição do EtCO2 e hi-
potensão refratária à efedrina e metaraminol (PNI = 58x30 
mmHg); optado por bolus de epinefrina em AVP e punção 
de AVC em VJID e PIA em ARE. Iniciado infusão de epi-
nefrina em acesso central 0,1 mcg/kg/min e noradrenalina 
a 0,15 mcg/kg/min, 1000 ml de solução cristaloide e 500 
mg de hidrocortisona. Colhida triptase sérica conforme 
protocolo do serviço e encaminhada ao CTI intubada. O 
pós-operatório transcorreu sem intercorrências, tendo re-
cebido alta do CTI no 2o DPO. A maior suspeita foi de 
hipersensibilidade ao látex. Discussão: Reação anafilática 
perioperatória é uma condição grave com risco à vida, 
que apresenta desafio ao diagnóstico, manejo hemodinâ-
mico e suporte ventilatório, pois a visualização das mani-
festações cutâneas é dificultada devido à colocação de 
campos estéreis, a avaliação do nível de consciência se 
encontra comprometida e não há verbalização dos sinto-
mas prodrômicos como prurido e/ou dispneia, por parte 
do paciente, devido à anestesia. Tais reações são mais 
frequentes após a indução anestésica, pois bloqueadores 
neuromusculares, antibióticos e a exposição a látex ocor-
rem no início do procedimento. Porém, como no caso re-
latado, as reações podem ser tardias ou após exposição 
a novo agente, como ao látex das luvas estéreis na cavi-
dade abdominal, após a conversão em laparotomia. Os 
diagnósticos diferenciais dessa condição são: síndrome 
carcinoide, angioedema hereditário ou adquirido, masto-
citose sistêmica e reação cutânea medicamentosa.
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Manejo anestésico de lactente com sín-
drome de Waardenburg associada a se-
quência de Pierre Robin submetida a 
gastrostomia e fundoplicatura: relato de 
caso
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theus Menão Mochetti, Fernanda Leite 
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Introdução: A síndrome de Waardenburg (SW) é um 
distúrbio genético raro da migração de células da cris-
ta neural. Caracteriza-se por heterocromia da íris, des-
pigmentação do cabelo/pele, laringomalácia, limitação 
cervical e cardiopatia cianótica que apresentam im-
plicações diretas no manejo anestésico. A sequência 
de Pierre Robin (SPR), por sua vez, é uma tríade de 
micrognatia, glossoptose e fissura palatina, associa-
da, em lactentes, a sinais de desconforto respiratório 
e dificuldade de alimentação, que representam desafio 
no período perioperatório. Associação entre SW e SPR 
representa condição extremamente rara e desafiadora 
ao manejo anestésico e à abordagem de vias aéreas 
desses pacientes. Relato de caso: Lactente, sexo femi-
nino, 4 meses, 5,5 kg, com síndrome de Waardenburg 
(mecha branca frontal nos cabelos, distopia canthorum, 
perda auditiva moderada e cardiopatia) associada à 
sequência de Pierre Robin. Antecedente de episódios 
recorrentes de dessaturação associados à regurgita-
ção, refluxo nasal, engasgos e disfagia, o que a levou 
ao procedimento cirúrgico proposto de gastrostomia e 
fundoplicatura. Internada inicialmente por dificuldade 
respiratória com estridor e roncos, devido à anterio-
rização e edema de aritenoides, região retrocricóide, 
laringomalácia tipo I de Olney e presença de refluxo la-

ringofaríngeo. À fibroscopia observou-se retroposicio-
namento lingual, redução significativa da luz da supra-
glote (> 50%) e fechamento incompleto da velofaringe. 
Na sala cirúrgica, paciente monitorizada e pré-medica-
da (0,5 mg.kg-1 de midazolam via oral). Indução anes-
tésica com sevoflurano 8% em O2 100% seguida de 
administração de fentanil (10 mcg), propofol (20 mg), 
succinilcolina (0,6 mg.kg-1) rocurônio (0,5 mg). Larin-
goscopia direta atraumática, facilitada pela manobra 
de BURP, com visualização laríngea Grau 2 de Corma-
ck‐Lehane e intubação orotraqueal com tubo 3,0 com 
cuff sem intercorrências. Manutenção com sevoflurano 
3,5% e ventilação mecânica (Pinsp 18 cmH2O, I:E de 
1:3, Tinsp 0,2 s, FR de 50 ipm, PEEP 3 cmH2O). Ainda 
foram administrados cefazolina (200 mg), dipirona (200 
mg), tramadol (5 mg), dexametasona (1 mg), hidrocor-
tisona (40 mg) e 1 puff de Salbutamol. Ao término do 
procedimento (165 min) foi extubada sem intercorrên-
cias e encaminhada à UTI estável hemodinamicamen-
te, em ventilação espontânea em ar ambiente e evoluiu 
sem complicações. Discussão: O presente relato ob-
jetiva contribuir com as escassas evidências de ma-
nejos anestésicos bem-sucedidos em pacientes com 
SW associada a SPR ou outras anomalias congênitas. 
Embora a literatura médica tenha bem descritas as sín-
dromes e o fato de que os pacientes necessitam de 
tratamento cirúrgico, raramente são documentadas ou 
padronizadas suas implicações anestésicas. Caracte-
rísticas faciais específicas e outros distúrbios presen-
tes podem causar dificuldades tanto na laringoscopia 
direta quanto na intubação traqueal. Para isso, é ne-
cessária abordagem anestésica individualizada no ma-
nejo desses pacientes.
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Manejo anestésico de paciente com doen-
ça de Von Willenbrand em desbridamento 
de conduto auditivo externo: relato de caso
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Introdução: A doença de von Willebrand é a desordem 
genética da coagulação mais comum. Causada por um 
efeito qualitativo ou quantidade do fator de von Wille-
brand, mediando a agregação plaquetária e formação de 
trombos nos locais de injúria vascular. Possui três subti-
pos. Caracterizada clinicamente por hemorragias cuta-
neomucosa e hemorragias pós-operatórias que levam a 
desfechos catastróficos. Esses pacientes podem estar em 
risco de sangramento importante pós cirurgias otorrino-
laringológicas devido à rica vascularização da região da 
cabeça e pescoço. Relato de caso: Paciente sexo femi-
nino, 19 anos, com diagnóstico prévio de doença de von 
Willebrand tipo I por sangramento menstrual aumentado e 
endometriose, apresentou pericondrite em conduto audi-
tivo externo à direita após manipulação para inserção de 
piercieng, sendo indicado tratamento cirúrgico com des-
bridamento do conduto auditivo externo sob anestesia lo-
cal mais sedação. Administrado desmopressina 15 mcg 
venoso, 30 min antes do procedimento cirúrgico e ácido 
tranexâmico 500 mg venoso de 8/8 h por 24 h. Na sala 
operatória, paciente foi monitorizada, e realizada sedação 
com midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg venoso e bolus de 
10 mg titulados de propofol, completando no total 100 mg, 
além de suporte de oxigênio sob máscara de Hudson a 7 L 
/min. Realizada infiltração local com lidocaína 2% 100 mg,  
pela cirurgiã. Paciente mantendo estabilidade durante 
todo o procedimento, sem sangramento considerável. 
Paciente permaneceu internada por mais 24 h realizando 
antibioticoterapia venosa e completando tratamento com 
ácido tranexâmico, sem relato de sangramento durante 
este período. Discussão: A doença de von Willebrand pos-
sui três tipos; tipo 1 e tipo 3 são defeitos quantitativos, 
sendo o tipo 1 uma alteração leve a moderada na proteína 
do fator de von Willebrand, e o tipo 3 representando uma 
forma mais severa com quase completa ausência do fator 
de von Willebrand. Já o tipo 2 é um defeito qualitativo das 
funções do fator de von Willebrand, com seus subtipos: 
má formação dos multímeros do FVW (tipos 2A e 2B), alte-
rações na agregação plaquetária (tipo 2M) e alterações na 
função do fator VIII (tipo 2N). O uso de desmopressina no 
tipo 3 não é indicado pela pouca eficácia e no tipo 2B por 
levar à trombocitopenia. Deve ser avaliado o seu uso nos 
outros tipos visto que a desmopressina aumenta de forma 
transitória o fator de von Willebrand e o fator VIII por cerca 
de 6–8 h, podendo, assim, reduzir risco de sangramen-
to em procedimentos cirúrgicos. A pesquisa da doença 
de von Willebrand em pacientes com sangramentos au-
mentados em procedimentos cirúrgicos sem outras cau-
sas aparentes e sangramentos menstruais prolongados 

é muito importante, pois o conhecimento desta permite 
adequado tratamento e manejo peroperatório desses pa-
cientes para evitar sangramentos indesejados e possíveis 
complicações cirúrgicas.
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Introdução: Angina de Ludwig é uma infecção do espaço 
submandibular que pode envolver também os espaços 
sublingual, submentoniano e parafaríngeo. A presença de 
infecção dentária, abuso de álcool ou drogas ilícitas, trau-
ma e imunossupressão são fatores que favorecem o seu 
início, e a sua progressão pode causar envolvimento de 
áreas cervicais e do mediastino, ocasionando mediastinite. 
Entidade de rápida progressão e de difícil gerenciamento 
devido à dificuldade de manter a perviedade das vias aé-
reas, podendo resultar em asfixia e morte em 8–10% dos 
pacientes. Relato de caso: Paciente ESS, 25 anos, sexo 
feminino, G2P1NA0, IG 26s5d, apresentando disfagia, 
sialorreia e trismo após 3 dias de drenagem de abscesso 
submentoniano em decorrência de infecção odontogêni-
ca. Manifestando ainda tosse produtiva, dispneia e taquip-
neia. Avaliação pré-anestésica: MV + em HTX D e abolido 
em terço inferior do HTX E. Via aérea: dentes em mau es-
tado, abertura de boca diminuída (<2 cm), pescoço curto, 
flexão/extensão: limitada distância esterno-mento: < 12,5 
cm, Mallampati: não visualizado. Exames: hb: 11,4 ht: 33,4 
plaq: 256.000 leuco: 13.690 Ur: 85 Cr: 0,95 pcr: 183. Exa-
mes de imagem: TC de tórax: moderado/acentuado der-
rame pleural à esquerda. USG cervical: abscesso anterior 
de 16,1 cm3, se insinuando para mediastino superior. A 
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abordagem cirúrgica foi realizada em 2 tempos. A primeira 
com toracocentese de alívio sob anestesia local. Monito-
rização padrão com PANI = PAM 100MMHG SpO2: 95% 
ECG: ritmo sinusal FC: 80, e CONOX. Posicionamento em 
decúbito dorsal horizontal, sedação venosa com fentanil 
50 mcg e intubação nasotraqueal guiada por fibrosco-
pia, tubo aramado no 6,5, anestesia local sob forma de 
irrigação com lidocaína 1% 20 ml. Após correto posicio-
namento do tubo, indução venosa com fentanil 150 mcg, 
propofol 100 mg e cisatracúrio 6 mg. Realizada drenagem 
de abscesso cervical e traqueostomia. Manutenção com 
diprivan 1% TCI e remifentanil em BIC, hidratação com 
Ringer Lactato 1500 ml e morfina 10 mg IV para analgesia 
pós-operatória. A cirurgia durou 3 h, paciente manteve es-
tabilidade hemodinâmica e foi transferida para UTI. No dia 
seguinte, foi realizada a decorticação pulmonar. Após 20 
dias de internação em UTI, recebeu alta para enfermaria 
e seguiu em acompanhamento obstétrico. Realizou ce-
sariana após 9 semanas. Discussão: O manejo das vias 
aéreas em paciente com angina de Ludwig representa um 
grande desafio devido as distorções anatômicas na região 
cervical em consequência do processo inflamatório, além 
da dificuldade de abertura de boca. No presente caso, as 
alterações da gestação nas vias aéreas a torna mais con-
gesta e friável, dificultando ainda mais o manuseio. Tais 
fatores podem contribuir para dificuldade de intubação 
também por fibra óptica, porém, em mãos qualificadas, a 
intubação nasal por fibra óptica flexível é o método prefe-
rível de manejo das vias aéreas, apresentando altas taxas 
de sucesso.
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Introdução: Carcinoma de células renais tem predispo-
sição para invasão vascular, com extensão de trombo 
tumoral para a veia cava inferior (VCI) em 10–25% dos 
casos. A escolha da técnica cirúrgica depende da exten-
são e do risco de embolização do trombo durante sua 
manipulação. A avaliação pré-anestésica e monitoriza-
ção invasiva no intraoperatório auxiliam no manejo clíni-
co ao permitir rápido diagnóstico de complicações, em 
especial da embolia pulmonar. Série de casos: (1): Sexo 
feminino, 30 anos, neoplasia renal com trombo em VCI e 
HAS secundária. ASA III. TC de abdome com lesão ex-
pansiva comprometendo 75% do parênquima renal direi-
to, estendendo-se para veia renal e VCI retro-hepática. 
Ecocardiograma: função sistólica biventricular preserva-
da, sem trombos intracardíacos. (2): Sexo feminino, 58 
anos, com HAS e DM2. ASA III. AngioTC: lesão expansi-
va em rim esquerdo com invasão de veia renal e trombo 
tumoral se estendendo até porção intra-hepática da VCI, 
a 22 mm da junção com átrio direito. Ecocardiograma: 
função sistólica preservada, imagem heterogênea na VCI 
próximo ao AD e alteração diastólica do VE grau I. (3): 
Sexo masculino, 32 anos, com tumor renal à direita as-
sociado a trombo extenso (da veia femoral comum até o 
átrio direito) e derrame pleural. ASA III. Proposta nefrec-
tomia total com trombectomia intraoperatória. Monitori-
zação padrão, PAI, acesso venoso central e BIS. Anes-
tesia geral combinada com raquianestesia com morfina 
e sufentanil. Nos casos 2 e 3, realizada canulação para 
circulação extracorpórea antes da nefrectomia e manipu-
lação do tumor. No caso 1, sem realização de by-pass, 
durante o manuseio cirúrgico para descolamento da VCI 
retro-hepática, houve hipotensão seguida de PCR em 
AESP. Após retorno à circulação espontânea, esternoto-
mia de urgência identificou falência aguda de VD. Aco-
plada à CEC com by-pass cardiopulmonar, realizou-se 
cavotomia com retirada de tumor friável. Arteriotomia do 
tronco pulmonar identificou grande massa tumoral, e foi 
realizada embolectomia. Saída de CEC com hemodinâ-
mica mantida com noradrenalina, encaminhada à UTI em 
ventilação mecânica, com pupilas midriáticas não-fo-
torreagentes, RASS-5. Discussão: O choque obstrutivo 
com falência aguda do VD no caso 1 ocorreu devido à 
embolia pulmonar maciça. Definir a extensão do tumor é 
importante para o planejamento cirúrgico e redução do 
risco de embolia. Ressonância magnética, tomografia, 
venocavografia e ecocardiograma transesofágico são al-
ternativas. A ecocardiografia transesofágica contínua é 
padrão ouro para monitoramento e detecção de altera-
ções agudas da função ventricular e possíveis trombos 
nas câmaras direitas, podendo sugerir mudanças na téc-
nica cirúrgica em tempo real. Entretanto, muitos serviços 
ainda não dispõem dessa tecnologia. Conclui-se que, 
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apesar de avaliação pré-operatória otimizada, o uso ade-
quado da monitorização invasiva no intraoperatório pode 
auxiliar a mudança de estratégias cirúrgicas e minimizar 
complicações graves.
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Introdução: A distrofia muscular miotônica tipo 1 (DM1), 
ou doença de Steinert, é uma doença multissistêmica au-
tossômica dominante, caracterizada por fraqueza mus-
cular esquelética, miotonia, anormalidades respiratórias 
e de condução cardíaca, catarata reincidente, endocrino-
patias e outras anormalidades. Nos quadros congênitos 
graves, podem apresentar acentuada deficiência de de-
senvolvimento. A incidência do DM1 congênito varia en-
tre 2 e 28 por 100.000 nascidos vivos em diferentes estu-
dos. Tal condição é desafiadora para o anestesiologista 
devido ao elevado risco de complicações pulmonares e 
cardíacas, e por restringir o uso de bloqueadores neuro-
musculares e opióides. Série de casos: Caso 1: paciente 
do sexo masculino, 30 anos, 55 kg e 1,70 m, diagnosti-
cado com DM1 associado a atraso de neurodesenvolvi-
mento desde o nascimento. Programada correção ele-
tiva de estrabismo unilateral e ptose palpebral bilateral. 
Ao exame físico: vias aéreas com protrusão mandibular, 
distância interincisivos menor que 3 cm, DTM < 6 cm, 
extensão cervical limitada, Mallampati 3, circunferência 
cervical adequada. Manejo anestésico: indução com li-
docaína sem vasoconstritor 60 mg e propofol 200 mg en-
dovenoso em bolus. Finalizado procedimento anestésico 
sem intercorrências. Caso 2: paciente do sexo masculi-

no, 44 anos, diagnosticado com DM1 por teste genético. 
Programada tenorrafia do tendão de Aquiles à direita. 
Portador de fraqueza muscular predominante em mem-
bros inferiores, bloqueio de ramo esquerdo, movimento 
assíncrono do septo interventricular, FE 65%, RNM de 
encéfalo com microangiopatia e espirometria com pa-
drão restritivo. Manejo anestésico: sedação contínua 
com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg em 5 min e manuten-
ção com 0,2 mcg/kg/h durante o período intraoperató-
rio de 55 min associado a raquianestesia com 12 mg de 
bupivacaína isobárica a 0,5%. Ao fim do procedimento, 
foi realizado bloqueio de nervo isquiático poplíteo e sa-
feno com ropivacaína a 0,3%, total de 30 ml de solução 
sob visualização direta por USG. Procedimento anesté-
sico-cirúrgico finalizado sem intercorrências. Conclusão: 
O envolvimento multissistêmico da distrofia miotônica 
requer considerações anestésicas especiais. São pa-
cientes mais suscetíveis à ocorrência de pneumonias, 
depressão respiratória por hipoventilação alveolar, ar-
ritmias, disfunção de contratilidade cardíaca, aspiração 
brônquica e hipotermia. Em estudos observacionais ou 
relatos de casos, a maioria sugere que pacientes com 
DM1 apresentam alto risco de complicações pulmonares 
com a anestesia geral, devendo esta ser evitada sempre 
que possível. Podemos observar que a anestesia geral 
induzida na ausência de opioides e bloqueadores neuro-
musculares teve um bom desfecho no primeiro caso. No 
segundo, podemos observar que a anestesia regional as-
sociada a sedação com dexmedetomidina pode ser uma 
boa alternativa nessa população, pois acarreta mínimos 
efeitos ventilatórios, mimetiza o sono fisiológico e atuam 
no controle de dor no pós-operatório.
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Introdução: O insulinoma é um adenoma secretor de 
insulina, com incidência de 0,4:100.000 por ano, sendo 
que 16% dos casos são associados a neoplasia endócri-
na múltipla tipo 1. Manifesta-se por hipoglicemia acom-
panhada ou não de sintomas neurológicos. A tríade de 
Whipple é patognomônica da doença (sintomas de neu-
roglicopenia, hipoglicemina documentada – menor que 
50 mg/dl e alívio dos sintomas após administração de 
glicose). O tratamento baseia-se na ressecção do tumor 
primário. Esse relato de caso discorre sobre o manejo 
anestésico de paciente submetido a cirurgia para ressec-
ção de insulinoma. Relato de caso: Paciente masculino, 
42 anos, diagnóstico de insulinoma, HAS, asma e trans-
torno do déficit de atenção com hiperatividade, em uso 
regular de valsartana, fluticasona inalatória e ritalina. Exa-
mes pré-operatórios evidenciando glicemia de jejum de 
44 mg/dl. Proposta cirúrgica de videolaparoscopia para 
ressecção de insulinoma, com probabildiade de conver-
são para cirurgia aberta devido à dificuldade em acessar 
o tumor. Realizada monitoração com cardioscopia, oxi-
metria de pulso, BIS, TOF, temperatura, pressão arterial 
invasiva (PIA) com registros em tempo real por interco-
nectividade. Anestesia combinada (geral balanceada e 
raquianestesia – 200 mcg de morfina). Feito controle de 
glicemia capilar rigoroso (admissão; 30/30 min até ma-
nipulação cirúrgica do tumor, a partir daí a cada 10 min) 
e gasometria arterial (após indução anestésica e na reti-
rada de peça cirúrgica). Mantida infusão contínua de so-
lução glicosada 10%, inicialmente a 100 ml/h, ajustada 
vazão de acordo com glicemias seriadas conforme tabe-
la. Após ressecção do tumor, evidenciada tendência a hi-
perglicemia sendo finalizada a infusão de solução glico-
sada. Paciente extubado ao final do procedimento com 
pós-operatório imediato em CTI. Discussão: Durante res-
secção cirúrgica do insulinoma, o anestesiologista deve 
se preocupar com as flutuações dos níveis glicêmicos 
no intraoperatório, secundárias a descargas de insulina 
pela manipulação do tumor. Hipoglicemia grave e pro-
longada não diagnosticada durante ato anestésico pode 
levar a lesões neurológicas com sequelas. Além disso, 
após retirada do insulinoma pode ocorrer hiperglicemia 
rebote. Dessa forma, faz-se necessária a medida da gli-
cemia antes da indução anestésica e a cada 15–30 min. 
A PIA, além de auxiliar na monitorização hemodinâmica, 
facilita a obtenção de amostras de sangue para essa ro-
tina. Solução glicosada a 5 ou 10% deve ser iniciada o 
mais precoce possível, almejando alvo glicêmico entre 
100–150 mg/dl.
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Introdução: Para que pacientes portadores de mar-
ca-passos artificiais (MP) sejam manipulados cirurgi-
camente, é importante que o anestesiologista saiba 
sobre o funcionamento e os riscos intraoperatórios. 
Os principais riscos são: alteração do limiar de funcio-
namento do MP por drogas, distúrbios hidroeletrolíti-
cos ou ventilador mecânico e arritmias ou danos pela 
condução da corrente elétrica proveniente do eletro-
cautério (EC). Relato de caso: Paciente feminina de 47 
anos é admitida para cirurgia de implante de próteses 
mamárias. Na avaliação pré-anestésica, relatou ser 
portadora de MP há 15 anos por bloqueio atrioventri-
cular total sintomático. O modo de operação era DDD 
(FC 60–140 bpm), onde o MP capta impulsos atriais e 
ventriculares e é capaz de inibir ou estimular ambas 
as câmaras. A paciente negou outras comorbidades, 
vícios e apresentava exames laboratoriais normais. O 
ECG constava ritmo próprio com FC de 82 bpm (não 
dependente do MP). Optou-se por realizar a reprogra-
mação do MP visto a impossibilidade do uso de ímã 
no sítio cirúrgico (mamoplastia). Os parâmetros foram 
adaptados pelo responsável da empresa para modo 
assincrônico: DOO (FC 85 bpm). A anestesia foi indu-
zida com fentanil, lidocaína, dextrocetamina, propofol, 
rocurônio e mantida com sevoflurano. O estado he-
modinâmico se manteve com períodos de hipotensão 
discreta revertidos com bolus intermitentes de efedri-
na. Ao término da cirurgia, o modo de operação do 
MP foi revertido ao habitual e a paciente foi conduzi-
da à sala de recuperação anestésica extubada e he-
modinamicamente estável. Discussão: Em pacientes 
portadores de MP, o uso do EC é o principal fator de 
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risco intraoperatório associado, motivo pelo qual seu 
uso deve ser feito com cautela. Sempre que possível, 
deve ser utilizado na modalidade bipolar, que limita 
a distância percorrida pela corrente elétrica. Se o EC 
monopolar for a única opção e seu uso imprescindível, 
a distância até o MP deve ser maior que 15 cm para 
ser utilizado com segurança. Caso não seja possível 
o distanciamento, como no presente caso, em que 
o sítio cirúrgico era muito próximo do MP, pode ser 
aventado o uso do ímã ou realizar a reprogramação 
para a modalidade assincrônica, assumindo o coman-
do cardíaco e diminuindo os efeitos exógenos sobre o 
MP. O uso rotineiro de ímãs não é aconselhável pelos 
fabricantes, uma vez que ele pode causar danos defi-
nitivos ao MP. Quanto à reprogramação, também deve 
ser inativada a modulação de frequência e a função 
de sono/repouso. No caso relatado, houve impossibi-
lidade de uso do ímã devido ao sítio cirúrgico ser ínti-
mo ao sítio do dispositivo; logo, a conduta anestésica 
adotada mostrou-se adequada e permitiu a realização 
do procedimento indicado.
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Introdução: O insulinoma é um tumor neuroendócrino 
de células beta das ilhotas de Langerhans, cursa com 
hipoglicemia, raro e predominante no sexo feminino. Cli-
nicamente, a tríade de Whipple é patognomônica (hipo-
glicemia < 50 mg/dl + sintomas neuroglicopênicos + ad-
ministração de glicose alivia sintomas). Entre os exames 
laboratoriais, inclui-se a aferição de glicemia, insulina, 
peptídeo C e pró-insulina. As manifestações hipoglicê-

micas, taquicardia e diaforese derivam da atividade exa-
cerbada do SNS. O tratamento consiste em enucleação 
ou pancreatectomia parcial. O jejum aumenta o risco de 
hipoglicemia, recomendando-se a administração de gli-
cose desde a noite anterior à cirurgia. A maior liberação 
de insulina coincide com os períodos de manipulação do 
tumor, obrigando o acompanhamento frequente da glice-
mia. Manifestações hipoglicêmicas podem ser interpre-
tadas como superficialização da anestesia, e o retardo 
em tratá-las pode resultar em lesão do SNC. Anestésicos 
inalatórios reduzem a liberação de insulina, vantajosos 
em teoria. A monitoração da glicemia deve continuar na 
recuperação anestésica pelo risco de hiperglicemia de 
rebote ou hipoglicemia. Relato de caso: CM, 43 anos, 
sexo feminino, acompanhada pela endocrinologia por 
histórico de hipoglicemias associado a cefaleia e fadiga. 
Na vigência do quadro, apresentou glicemia 36 mg/dl, in-
sulina 11,5 mcU/ml, peptídeo C 4,39 ng/ml e pró-insulina 
23,4 pmol/L. USE: nódulo de bordos regulares isoecogê-
nico em cauda do pâncreas, RNM abdome: nódulo em 
cauda do pâncreas com realce periférico ao contraste, 
IHQ: achados compatíveis com neoplasia neuroendócri-
na. Diagnosticado o insulinoma, optou-se pela pancrea-
tectomia parcial por videolaparoscopia. Paciente negou 
alergias, cirurgias prévias, MUC e demais comorbidade. 
ECG, exame físico e laboratorial normais sem preditor 
de VAD. Um dia antes, a paciente iniciou infusão con-
tínua de glicose 10% mantendo glicemia entre 100–150 
mg/dl. Na sala cirúrgica, a paciente foi monitorada com 
eletrocardioscopia, oximetria de pulso, puncionada ARD 
para obtenção da PAI, venóclise em MSD com cateter 
venoso 18G, instalado BIS e TOF. A indução anestésica 
ocorreu com lidocaína 40 mg, sufentanil 30 mcg, propo-
fol 150 mg e rocurônio 40 mg; posteriormente a paciente 
foi submetida a ventilação mecânica no modo PCV-VG 
(Vt 425 ml, FR 14 irpm, Razão I:E 1:1, PEEP 5 cmH2O e 
FiO2 50%) com sevoflurano. Houve aferição da glicemia 
a cada 30 min que oscilou de 96 a 209 mg/dl, uma gaso-
metria arterial foi coletada cada 1 h e a infusão de glicose 
10% foi mantida visando evitar hipoglicemia. Discussão: 
O manejo anestésico se mostrou suficiente e não houve 
nenhuma intercorrência. Momentos antes da extubação 
a infusão de glicose foi descontinuada e a paciente per-
maneceu em acompanhamento da glicemia até alta da 
recuperação anestésica para UTI. Na cirurgia para insuli-
noma ocorre oscilação da glicemia no perioperatório, re-
sulta em hipoglicemia grave. Medições frequentes de gli-
cose e uso de insulina ou glicose podem ser necessárias.
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doença de Cornelia de Lange: relato de 
caso
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Introdução: A doença de Cornélia de Lange (CdLS) é uma 
síndrome rara, com anomalias congênitas, caracterizada 
por dismorfismo facial, hipertricose, deficiência intelec-
tual, anomalias nas mãos e pés, malformações viscerais 
eventuais. A síndrome deve ser suspeitada quando da 
restrição do crescimento intrauterino e/ou da restrição 
do crescimento pós-natal. Causada por mutações em 
genes que têm uma função estrutural ou reguladora do 
complexo de coesão. Parte dos sinais cardinais dessa 
síndrome ocorrem na região da cabeça, portanto deve-
mos ficar atentos quando da realização de cirurgias ou 
procedimentos diagnósticos com anestesia geral, en-
fatizando a necessidade de cuidados especiais duran-
te a ventilação e a intubação. Relato de caso: Paciente 
do sexo feminino, 14 anos, 65 kg, com diagnóstico de 
CdLS. Apresenta histórico de convulsões, sendo que a 
última crise ocorreu há 2 anos, e faz uso regular de ox-
carbazepina e imipramina. Tem antecedente de sedação 
para tomografia cerebral. Na avaliação da via aérea, foi 
classificada como Mallampati 3. Os exames laboratoriais 
pré-operatórios não mostraram alterações. Submetida a 
sinusectomia sob anestesia geral balanceada. Paciente 
foi monitorizada e estabelecida venóclise no membro 
superior. Após pré-oxigenação, realizada indução com 
sufentanil, propofol e succinilcolina. Posicionada com 
coxim, foi intubada com videolaringoscópio sem dificul-
dades, instalada ventilação mecânica e na manutenção 
da anestesia administrou-se sevoflurano, rocurônio, ce-
tamina e remifentanil. O procedimento cirúrgico ocorreu 
sem intercorrências e ao final foram administrados an-
tieméticos, analgésicos e reversores do bloqueio neuro-
muscular. A extubação foi feita na sala e a recuperação 
plena na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). 
Discussão: A anestesia nos portadores de síndromes en-
tra no rol de desafios de nossa especialidade. Este caso 

de CdLS ilustra situação inusitada onde foi sinalizada 
possível via aérea difícil, porém obtivemos êxito na ven-
tilação e na intubação devido ao emprego de medidas 
estratégicas que são preconizadas para este fim, o que 
significou uma abordagem segura e eficaz.
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mia bilateral devido a feocromocitoma: 
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Introdução: Feocromocitomas são neoplasias das cé-
lulas cromafins que sintetizam catecolaminas. É uma 
doença rara que apresenta desafios para o anestesiolo-
gista. De acordo com algumas estimativas, 25–50% das 
mortes hospitalares de pacientes com feocromocitoma 
não controlado ou desconhecido ocorrem durante a in-
dução da anestesia ou durante procedimentos cirúrgicos 
para outras condições. Por se tratar de doença rara, há 
poucos estudos que ilustram complicações decorrentes 
da anestesia nesses pacientes, sendo coletados dados 
sobre manejo anestésico através de série de casos. Re-
lato de caso: Paciente do sexo feminino, 34 anos, 70 
kg, IMC 24,2, previamente hígida, apresentava quadro 
de sudorese exarcebada, cefaleia de forte intensidade, 
picos pressóricos e palpitações de início há 1 ano. Foi 
diagnosticada com feocromocitoma há 8 meses, realiza-
do preparo pré-operatório com endocrinologia e progra-
mada cirurgia eletiva de adrenalectomia bilateral. Há 6 
meses em uso das seguintes medicações: doxazosina 
4 mg de 8/8h; selozok 25 mg de 8/8h; paroxetina 20 mg 
pela manhã. Apresentava boa capacidade funcional e 
ausência de alterações ao exame físico. Manejo anes-
tésico: monitorização multiparamétrica, acesso venoso 
central e pressão arterial invasiva. Procedida anestesia 
geral balanceada com sevoflurano 1 CAM e remifentanil 
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0,1 mcg/kg/min, indução com lidocaína sem vasocons-
tritor 1 mg/kg, fentanil 2,5 mg/kg, propofol 2 mg/kg e ro-
curônio 1 mg/kg EV. Manteve estabilidade hemodinâmi-
ca nas primeiras 4 h de cirurgia. No entanto, ao final do 
procedimento cirúrgico apresentou hipotensão arterial 
duradoura e persistente, sendo necessário entrar com 
noradrenalina em baixa dose (0,1–0,15 mcg/kg/min). Pro-
cedida extubação com bom drive respiratório e nível de 
consciência adequado. Finalizado procedimento anesté-
sico-cirúrgico sem demais intercorrências e encaminha-
da para recuperação em UTI. Discussão: Portadores de 
feocromocitoma são ainda um desafio para os anestesio-
logistas. Estes, quando submetidos a anestesia, podem 
apresentar labilidade pressórica, arritmias e taquicardia 
durante ou após a cirurgia. Necessitamos estar atentos 
ao preparo pré-operatório e realizar uma avaliação clínica 
minuciosa ao iniciar a anestesia, pensando nas possíveis 
complicações e alterações de hemodinâmica que podem 
ocorrer nesses pacientes. Devemos, portanto, utilizar da 
experiência através de relato de casos e estudos retros-
pectivos e observacionais para que possamos buscar o 
melhor manejo anestésico nesses casos.
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Manejo anestésico para nefrectomia radi-
cal em paciente com síndrome de Bour-
neville: relato de caso
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Introdução: A síndrome de Bourneville, ou “esclerose tu-
berosa”, é uma doença genética caracterizada por déficit 
cognitivo, angiofibromas faciais, placas fibrosas em fronte 
e couro cabeludo, possibilidade de acometimento tumoral 
em rins, coração, pulmões e SNC. Na anestesia, os maio-

res desafios são relacionados ao manejo de via área, ava-
liação de lesões em órgãos alvo, alterações na farmaco-
cinética e farmacodinâmica de medicamentos e deficiência 
da coagulação por acometimento renal e hepático. Rela-
to de caso: Mulher de 41 anos, com esclerose tuberosa, 
doença renal dialítica há 3 anos, asma e hipotireoidismo. 
Apresentava tumoração renal à D e proposta de nefrecto-
mia ipsilateral. Histórico de nefrectomia à E de emergência 
por hematúria maciça e relato de sangramento menstrual 
e gengival intenso, apesar de investigação hematológica 
sem definição de distúrbio de coagulação. Ecocardiogra-
ma sem alterações. Ao exame físico, não apresentava al-
terações faciais sugestivas de VAD. Exames laboratoriais 
apresentava Hb 12,3 g/dl; Na+ 139 mg/dl; K+ 5,38 mg/dl; 
plaquetas: 87.000/mm3; Ca+ 9,3 mg/dl; INR 1,11 e TTPA 
33,8 s. Última diálise há 1 dia. Realizada anestesia geral, 
indução em sequência rápida, sem intercorrências. Moni-
torização padrão e pressão arterial invasiva. Administra-
dos vitamina K, ácido tranexâmico, desmopressina e 5 UI 
de concentrado de plaquetas. Sangramento total de 700 
ml nas 6 h de cirurgia e necessidade de transfusão de 2 
CH. Uso de noradrenalina em dose máxima. Após confir-
mação de TAP E TTPA à beira leito dentro da normalidade 
e hemograma com plaquetas aferidas em 89.000/mm3 e 
Hb 10,0 g/dl, realizada raquianalgesia (200 mcg de morfina 
intratecal) ao término da operação. Foi extubada em sala 
e encaminhada à SRPA. Discussão: A síndrome de Bour-
neville impõe desafios ao manejo anestésico. No caso em 
questão, a paciente não apresentava fatores sugestivos 
de via aérea difícil, que podem estar presentes em 11% 
dos casos. Optou-se pela intubação em sequência rápida 
pela uremia e possibilidade de doença do refluxo gastroe-
sofágico, característica da síndrome. Apesar do histórico 
de sangramento, havia disponibilidade apenas de conta-
gem de plaquetas e, no caso em questão, a insuficiên-
cia renal de longa data e a uremia persistente poderiam 
levar à alteração de função plaquetária e coagulopatia. 
Como profilaxia ao sangramento, administrou-se ácido 
tranexâmico, desmopressina, vitamina K e a transfusão de 
plaquetas. O bloqueio de neuroeixo foi realizado apenas 
após exames laboratoriais de coagulação e hemograma 
dentro da normalidade, apesar de não disponíveis exames 
de avaliação de função plaquetária. É importante ressaltar 
que o manejo e preparo pré-anestésico bem conduzidos 
de um paciente com esclerose tuberosa, com lesões em 
diferentes sistemas, assim como a previsão e prevenção 
de possíveis dificuldades no intraoperatório resultam em 
excelente desfecho.
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Manejo da via aérea na doença de Fores-
tier: relato de caso
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Introdução: A hiperostose esquelética difusa, conhecida 
como doença de Forestier, caracteriza-se por ossifica-
ção dos ligamentos vertebrais anteriores e pode estar 
associada à dificuldade de intubação orotraqueal, de 
ventilação e de acoplamento da máscara laríngea. Relato 
de caso: Paciente, sexo feminino, 67 anos, 37 kg, com 
queixas de disfagia progressiva ao longo dos anos e com 
tomografia evidenciando projeção óssea anterior em C2 
(1,8 x 0,9 cm), estendendo para espaço retrofaríngeo, 
com abaulamento de mucosa de faringe e protrusões 
póstero-centrais em C5-C6 e C6-C7. Na videonasolarin-
goscopia, foi visualizado duplo abaulamento submucoso 
em faringe, próximo à úvula e outro, de maior diâmetro, 
próximo à epiglote. Proposta cirúrgica de cervicotomia 
anterior direita e ressecção das osteofitoses. Na avalia-
ção pré-anestésica, observou-se mobilidade cervical re-
duzida, distância tireo-mento de 5,5 cm e esterno-mento 
de 13 cm, abertura bucal > 3 cm, boa protrusão de man-
díbula e Mallampati 1. Optou-se por indução com fenta-
nil 200 mcg, lidocaína 40 mg, propofol 80 mg, rocurônio 
30 mg e dexmedetomidina (1 mcg/kg/10min + 0,3 mcg/
kg/h). Realizada intubação orotraqueal com sucesso na 
primeira tentativa, utilizando tubo aramado 6,5 e auxílio 
do videolaringoscópio. Disponível em sala bougie, lâmina 
McCoy, máscara laríngea e sugamadex. Após indução, 
administrou-se cetamina 10 mg e sulfato de magnésio 1 g.  
Manutenção com sevoflurano 1,8%. Ao final do procedi-
mento, após TOF de 2, foi feito sugamadex 75 mg, com 
extubação sem intercorrências. Discussão: A doença de 
Forestier tem prevalência de 3,8% nos homens e 2,6% 
nas mulheres, com maior incidência na sexta década de 
vida. Acomete com maior frequência a coluna torácica, 
seguido pela lombar e cervical. Geralmente, é assinto-
mática, mas o acometimento cervical inferior pode oca-
sionar disfagia por envolvimento do esôfago, já em nível 
cervical superior, pelo comprometimento faríngeo, pode 

levar a dispneia, disfonia e, excepcionalmente, obstrução 
aguda das vias aéreas. Hiperostose na coluna cervical 
superior pode ocasionar redução da mobilidade cervical, 
rigidez de estruturas cartilaginosas da laringe, paralisia 
das cordas vocais por lesão do nervo laríngeo recorren-
te, distorção da anatomia e estreitamento da via aérea. 
Tais alterações podem gerar dificuldade na intubação, na 
ventilação e no acoplamento da máscara laríngea. Op-
tou-se, então, pela intubação orotraqueal com rocurônio 
e utilização de videolaringoscópio. Disponível sugama-
dex para possível reversão imediata do bloqueio neu-
romuscular e dispositivos de resgate para uma possível 
dificuldade de intubação. Utilizado um tubo endotraqueal 
de diâmetro pequeno pela possibilidade de estreitamen-
to da via aérea e para evitar trauma nas protrusões. A 
escolha da estratégia de obtenção da via aérea deve ser 
individualizada, baseada no exame físico, nos exames de 
imagem e na videonasolaringoscopia, podendo ser ne-
cessário a utilização de fibroscopia com o paciente acor-
dado para intubação.
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Manejo de via aérea difícil em paciente 
portadora da síndrome de Godenhar: re-
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Introdução: O espectro óculo-aurícula-vertebral (EOAV), 
conhecido como síndrome de Goldenhar, é uma con-
dição rara e fenotipicamente variável. De origem ainda 
desconhecida, é caracterizada por cistos dermoides 
epibulbares, apêndices auriculares e hipoplasia man-
dibular, cuja prevalência é estimada em 1:26.000 nas-
cidos vivos, acometendo mais o sexo masculino (3:2). 
O manejo da via aérea desses pacientes é desafiador 
e deve ser levado em consideração visto as anoma-
lias vertebrais e faciais, já que dificuldade de intuba-
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ção foi reportada em mais de 39,5% dos casos. Relato 
de caso: Paciente do sexo feminino, 19 anos, 57 kg,  
portadora da síndrome de Goldenhar, sem outras 
comorbidades, submetida a cirurgia de reconstrução 
mandibular com prótese customizada de ATM (articu-
lação temporomandibular). Exames laboratoriais pré-
-operatórios dentro da normalidade, sendo classificada 
como ASA II (devido à síndrome). Ao exame físico, a 
paciente possuía acometimento vertebral, auricular e 
microssomia hemifacial, com a avaliação da via aérea 
demonstrando uma abertura de boca > 3 cm, Mallam-
pati 1, porém com limitação da extensão cervical. A téc-
nica anestésica utilizada para o caso foi anestesia geral 
venosa total e intubação nasotraqueal, com preparação 
para provável via aérea difícil devido aos achados na 
avaliação pré-anestésica. A indução foi realizada com 
injeção venosa de midazolam, fentanil, lidocaína e pro-
pofol, seguido de relaxamento muscular com rocurônio 
após verificar facilidade na ventilação sob máscara. A 
intubação se deu com tubo número 6,0 por videola-
ringoscopia, porém sem sucesso na primeira tentativa 
devido a não visualização das estruturas necessárias. 
Após nova ventilação sob máscara, foi procedida in-
tubação nasotraqueal guiada por broncofibroscópio, 
ainda com dificuldade, visualizando importante san-
gramento de vias aéreas. A anestesia foi mantida com 
propofol e remifentanil em bomba infusora. A paciente 
permaneceu estável durante todo procedimento e foi 
encaminhada ao CTI no pós-operatório em ventilação 
mecânica controlada. Depois de 2 dias na unidade in-
tensiva, optou-se por traqueostomia precoce devido ao 
relato de via aérea difícil e ao provável edema de vias 
aéreas devido a extensa manipulação cirúrgica. Ela foi 
decanulada após 3 dias, sem intercorrências no perío-
do, recebendo alta hospitalar após 10 dias de interna-
ção. Discussão: Dentre os diversos fenótipos da síndro-
me de Goldenhar, cabe destacar alterações na mordida, 
macrostomia, micrognatia ou retrognatia, hipoplasia 
mandibular, atrofia ou hipoplasia de masseter e até 
fístula traqueoesofágica. Tais achados supõem uma 
situação excepcional para os anestesiologistas, visto 
que o manejo da via aérea nesses casos, segundo a 
literatura, torna-se mais desafiador quanto maior a ida-
de do paciente, com pouquíssimos relatos de pacientes 
adultos. As alterações faciais e imobilidade cervical da 
paciente em questão adicionavam dificuldade à intuba-
ção nasotraqueal, apesar do Mallampati.
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fílico submetido a cirurgia eletiva: relato 
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Introdução: Hemofilia do tipo A é uma desordem de he-
mostasia que ocorre por deficiência de fator VIII. Neces-
sita de acompanhamento durante toda a vida, tratamen-
to de sangramentos traumáticos ou espontâneos, além 
de planejamento cuidadoso de qualquer procedimento 
cirúrgico ou dentário. Relatamos um paciente hemofílico 
submetido a uma colecistectomia por videolaparoscopia 
eletiva. Manejo perioperatório planejado por hematologis-
ta, anestesista e cirurgião experiente. Reposição de fator 
realizado adequadamente, visto que, caso a reposição 
seja insuficiente, pode ocorrer sangramentos incontrolá-
veis, e se realizada de forma exuberante, o paciente pode 
ter facilidade em formar trombos. Relato de caso: MCO, 
46 anos, ASA II, portador de hemofilia tipo A leve (14% de 
fator VIII). Cirurgia programada para realizar em hospital 
de sua cidade, visto que cirurgias de baixa complexidade 
e médio porte não têm necessidade de ser em hospitais 
de referência. Sugerida pela hematologista infusão de fa-
tor VIII 3500 UI 30–60 min antes do procedimento, D1-D7 
realizar 1750 UI de 12/12h e D8-D14 realizar 1750 UI a 
cada 24 h. Contraindicada bloqueios espinhais e uso de 
anti-inflamatórios não esteroidais ou ácido acetilcisteína. 
Não foi encontrado preditores de via aérea difícil, ausên-
cia de hematomas espontâneos, dentição e articulações 
em bom estado. Realizado a primeira dose de reposição 
60 min antes da incisão. Posicionamento realizado com 
cuidado, sem hiperextensão de articulações e com prote-
ção para evitar hematomas por contato, além de facilitar a 
intubação orotraqueal. Venóclise: realização com punção 
única, indução respeitando o tempo de ação para evitar 
abalos musculares. Ventilação manual sem cânula orofa-
ríngea, realizada laringoscopia direta, periglótica e intuba-
ção orotraqueal suave com auxílio de lidocaína gel para 
evitar atrito. Procedimento realizado sem intercorrências, 
não havendo sangramentos além do esperado. Optamos 
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por extubação em plano com despertar tranquilo. Durante 
o pós-operatório, foi dosado o PTTa de 12/12h, manten-
do sua normalidade. Retornos após a alta hospitalar para 
completar o esquema de reposição e acompanhamento 
de ferida operatória. O pós-operatório ocorreu sem in-
tercorrências, com o esquema de reposição completo. 
Discussão: O planejamento cuidadoso do manejo perio-
peratório permite a realização de procedimentos de baixa 
complexidade em locais não referenciais para pacientes 
hemofílicos. O pré-operatório deve ser realizado em equi-
pe multidisciplinar, planejando reposição, manejo cirúrgico 
e anestésico. No intraoperatório, deve haver cuidado meti-
culoso desde o posicionamento até procedimentos anes-
tésicos corriqueiros para evitar pequenos sangramentos. 
Uso de adjuvantes e outras medicações como a desmo-
pressina ou emicizumab podem auxiliar além da reposição. 
Acompanhamento laboratorial é essencial no pós-operató-
rio, seja por dosagem de do fator VIII ou coagulograma em 
locais com ou sem dosagem imediata disponível.
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Metemoglobinemia induzida por prilocaí-
na após procedimento odontológico: re-
lato de caso
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Introdução: A metemoglobinemia pode ser uma manifes-
tação clínica da toxicidade sistêmica dos anestésicos lo-
cais (AL). Uma variedade de AL pode ocasioná-la, contudo 
este risco é marcadamente maior após a administração de 
altas doses de prilocaína. Relatamos um caso de metemo-
globinemia após a realização de um procedimento odonto-
lógico sob anestesia local em consultório. Relato de caso: 
Paciente feminina, 65 anos, apresentou-se na emergência 
com cianose de extremidades, palidez cutânea, vômitos, 
astenia e taquipneia iniciados 2 h após exondontias e ins-
talação de implantes dentários. De antecedentes, havia 

história de estenose aórtica com troca valvar há 10 anos, 
hipertensão, refluxo gastroesofágico e hipotireoidismo. 
Utilizava losartana, metoprolol, pantoprazol, levotiroxina 
e AAS. Negou alergias. Sinais vitais da admissão: SpO2 
85% em ar ambiente (aa), PA: 79 x 50 mmHg, FC: 117 
bpm e FR: 30 irpm. O exame físico revelava sopro sistóli-
co em foco aórtico e a ausculta pulmonar estava normal. 
Levada para leito de estabilização, onde foi monitorizada 
e iniciada oxigenoterapia em máscara não reinalante a 10 
L/min, sem melhora da cianose, porém com elevação da 
SpO2 (89%). Infundidos 500 ml de cloreto de sódio 0,9% 
com melhora da hipotensão. Procedida coleta de sangue 
para gasometria arterial e exames laboratoriais. Gasome-
tria arterial: pH 7,45; PaCO2 32; PaO2 78,7; Lactato 3,7; 
MetHb 9,6%; O2Hb 86,6%; COHb 1,2%; e HCO3 22,2. 
Demais exames sem alterações. Em contato telefônico 
com o odontologista, o profissional informou que utilizou 
prilocaína e felipressina a 3%. Não soube determinar a 
quantidade, mas reconheceu que poderia ter utilizado do-
ses maiores que as habituais, dado que o procedimento 
envolvia 5 dentes. Paciente evoluiu com melhora dos sin-
tomas apenas com as medidas iniciais. Diante disso, opta-
do por conduta expectante. Recebeu alta no dia seguinte 
com MetHb de 2%, SpO2: 95% (aa) e com regressão total 
dos sintomas. Discussão: A metemoglobina é formada a 
partir da oxidação da hemoglobina ferrosa para a forma 
férrica. Na intoxicação, a O-toluidina, metabólito da pri-
locaína, é a responsável pela oxidação da hemoglobina, 
tornando-a disfuncional. Esta complicação geralmente 
requer doses superiores a 600 mg de prilocaína, o que 
provavelmente ocorreu no caso. Os sintomas moderados 
surgem com níveis de MetHb entre 20–50%. A cardiopatia 
subjacente da paciente pode ter determinado a sintoma-
tologia apresentada mesmo com níveis inferiores a 20%. 
Por ter melhorado apenas com as medidas de suporte, 
optamos por não infundir azul de metileno, que costuma 
ser indicado com níveis de MetHb > 30%. A prilocaína nas 
doses recomendadas é uma boa escolha para o perfil de 
paciente do caso por ser menos cardiotóxica em relação 
às outras amino-amidas. Todos os profissionais que lidam 
com AL devem ter conhecimento sólido sobre a sua toxi-
cidade para utilizá-los racionalmente e diminuir a exposi-
ção dos pacientes a complicações potencialmente fatais, 
como a relatada no caso.

Referências
Nascimento TS, Pereira ROL, Mello HLD et al. Mete-
moglobinemia: do diagnóstico ao tratamento. Rev Bras 
Anestesiol. 2008;58:651-64.
Heavner JE. Local Anesthetics. In: Longnecker DE, Mac-
key SC, Newman MF et al. Anesthesiology. 3.ed. New 
York: McGraw-Hill, 2017;711-26.



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

356

Monitorização com Root no intraoperató-
rio influenciando o desfecho clínico em pa-
ciente crítico: relato de caso
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Sawntzy Junior, Mariam Lidemys Marin Montejo, Caroline 
Olinda de Souza Pitoli, Ivandete Coelho Pereira Pimentel, 
Mirlane Guimarães de Melo Cardoso 
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Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Monitorização adequada do paciente cirúr-
gico é fundamental para manter a homeostase duran-
te o período perioperatório, acompanhando a respos-
ta à anestesia e à cirurgia. Ao realizar a conversão dos 
parâmetros fisiológicos em sinais elétricos, é possível 
ajustar os fármacos desde a indução anestésica até a 
extubação. Os monitores devem ser eficientes de ma-
neira que possuam alta sensibilidade e especificidade, 
ou seja, espera-se uma boa capacidade de medição de 
parâmetros corretamente, sem falsos positivos, e a pro-
priedade de detectar consistentemente determinadas 
medidas a fim de atingir a meta anestésica preestabe-
lecida. O objetivo deste relato é descrever o benefício 
do uso do Root nas condutas anestésicas em um pa-
ciente submetido a cirurgia oncológica de grande porte. 
Relato de caso: Paciente 68 anos, masculino, portador 
de HAS e DM, ictérico, múltiplas transfusões sanguí-
neas, caquético, massa em cabeça de pâncreas com 
compressão extrínseca de árvore biliar programado 
para anastomose biliodigestiva. Hematócrito 35%, he-
moglobina 11 g/dl, K+ 2,9 mmol/L, Na+ 133 mmol/L. 
Após monitorização padronizada, foi realizada indução 
anestésica endovenosa (EV) com cloridrato de fentanila 
5 mcg.kg-1, lidocaína 100 mg, propofol 150 mg e bro-
meto de rocurônio 0,5 mg.kg-1. Intubação orotraqueal 
realizada com tubo 8,0 aramado sem intercorrências e 
colocado em ventilação mecânica ciclada a volume e 
mantido com sevoflurano + O2 + ar comprimido. Du-
rante o perioperatório, foi monitorizado com monitores 
tradicionais da instituição e com o Root. Manteve-se 
estável hemodinamicamente e a otimização hemodinâ-
mica foi guiada durante todo o procedimento pela mo-
nitorização específica do Root, sendo possível observar 
em tempo real índice de perfusão, hemoglobina, índice 
de variabilidade pletismográfica, e frequência respira-
tória acústica. Após 5 h de procedimento anestésico 
cirúrgico (hematócrito 26,6%, hemoglobina 8,5 g/dl) foi 

extubado e encaminhado para UTI com SPO2 97%, FC 
74 bpm, PA 126x74 mmHg. Discussão: As novas tecno-
logias tornam disponíveis inovações na monitorização 
dos pacientes em intraoperatório a fim de tornar as con-
dutas anestésicas cada vez mais específicas, de forma 
a auxiliar o anestesiologista a identificar sangramentos 
mais cedo e reduzir a necessidade de transfusões de 
sangue durante cirurgias, além de avaliar a resposta a 
fluidos e aprimorar esse gerenciamento. Outro exem-
plo é a leitura de oximetria regional O3, a qual ajuda a 
monitorar a oxigenação cerebral em situações em que 
a oximetria de pulso periférica pode não ser capaz de 
indicar o nível de oxigênio no cérebro, com boa aplica-
bilidade em cirurgias oncológicas. Além disso, discute-
-se a relação entre parâmetros do eletroencefalograma, 
delirium pós-operatório principalmente em pacientes 
idosos submetidos a cirurgia prolongada. Tais medidas 
tornam o manejo anestésico de pacientes graves mais 
específico, possibilitando medidas próprias a fim de 
proporcionar um pós-operatório mais confortável.
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Monitorização hemodinâmica com uso da 
nova tecnologia de biorreatância transto-
rácica: uma série de casos
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dre Teruya, Filippe Gomes Torres 

Instituição: CET Hospital Moriah
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Um dos assuntos mais discutidos em me-
dicina perioperatória é a terapia guiada por metas, 
buscando adequada perfusão tecidual e oferta de O2. 
Existem diversos monitores para guiá-la: dos mais in-
vasivos (cateter de artéria pulmonar – CAP) aos não 
invasivos (clamp volumétrico de dedo e biorreatância 
transtorácica). A validação de qualquer novo método 
é feita comparando-se os resultados com os do gold 
standard (CAP). Dependendo do paciente, da cirurgia 
e da ventilação, o método pode perder acurácia ou 
invalidar determinados parâmetros avaliados. A bior-
reatância transtorácica é um método não invasivo de 
medição do índice cardíaco, índice de volume sistólico 
e variação de volume sistólico. Uma corrente alternada 
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é emitida por um eletrodo e captada por um receptor; 
ambos aplicados em posições opostas sobre o tórax. 
A biorreatância varia com a passagem de líquido (san-
gue) e o monitor consegue identificar sístole e diásto-
le (integrado ao ECG). Assim, são obtidos parâmetros 
hemodinâmicos sem qualquer procedimento invasivo. 
Essa série de casos busca avaliar o uso intraoperatório 
dessa tecnologia. Série de casos: Foram monitoriza-
dos 6 pacientes submetidos às cirurgias: ooforectomia 
robótica (1), prostatectomia robótica (3), nefrectomia 
robótica (1) e laminectomia (1). O monitor foi aplicado 
antes da indução anestésica, permitindo avaliação dos 
parâmetros durante todo o tempo. Na nefrectomia, os 
eletrodos foram posicionados no hemitórax não depen-
dente. Na laminectomia, os eletrodos foram posiciona-
dos no dorso. Nas 6 cirurgias, os monitores funciona-
ram continuamente e não houve impedimento mesmo 
em posições diferentes do decúbito dorsal horizontal. 
Notamos, porém, que o uso do bisturi elétrico por vezes 
provocava alteração do sinal e leitura. A posição dos 
eletrodos no dorso parece reduzir essa interferência. 
A variação dos índices medidos com a insuflação do 
pneumoperitôneo e posicionamento dos pacientes em 
Trendelenburg forçado correspondia ao esperado. Dis-
cussão: A grande vantagem observada quando utiliza-
mos o monitor descrito é a absoluta não invasibilidade 
(apenas 4 eletrodos posicionados no tórax). Estudos já 
realizados mostram que os valores obtidos não são in-
tercambiáveis com os valores do cateter de artéria pul-
monar (taxa de erro > 30%), porém os mesmos são vá-
lidos como valores de tendência. Assim, para estudar o 
nível basal e as variações que possam ocorrer durante 
o período de monitorização, o método é válido. Na nos-
sa série de casos, pudemos monitorizar pacientes que 
foram submetidos a cirurgias de médio a grande porte, 
em diversas posições cirúrgicas, mesmo com pneu-
moperitôneo. Embora tenhamos notado interferência 
do uso do bisturi elétrico e da movimentação, esses 
efeitos foram minimizados com o posicionamento dos 
eletrodos. Acreditamos que essa tecnologia pode ser 
útil para monitorizar pacientes que não justifiquem uma 
maior invasibilidade, mas que possam se beneficiar de 
terapia hemodinâmica guiada por metas.
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Neuropraxia de plexo braquial pós-recons-
trução mamária com retalho de músculo 
grande dorsal: relato de caso

Cesar Augusto Outa Umezawa*, Gustavo Sangiogo da 
Silva, Daniele Raul Rodrigues 

Instituição: CET Universidade Federal de Santa Catarina
Fonte de financiamento: Público

Introdução: O plexo braquial é constituído pelas raízes 
de C5 a T1, cursa acima da 1a costela e posteriormente 
à clavícula, sofrendo influência dos movimentos do braço 
e cabeça. Dez por cento das lesões de plexo braquial se 
relacionam ao posicionamento do paciente, sendo clas-
sificadas de acordo com o dano às estruturas neurais. A 
neuropraxia ocorre por compressão que afeta a bainha de 
mielina sem dano estrutural. A condução está intacta, mas 
ausente no local da lesão, resultando em déficit sensório-
-motor. Os testes diagnósticos incluem estudo de condu-
ção nervosa, ENMG e RNM. O tratamento é inicialmente 
conservador com fisioterapia, AINES, gabapentinoides e 
ADTs, podendo-se recorrer a abordagem cirúrgica e neu-
romodulação. Relato de caso: JK, 27 anos, sexo feminino, 
em acompanhamento com a mastologia por mastectomia 
radical a esquerda devido à CA de mama. Conjuntamente 
com o serviço de cirurgia plástica, optaram pela realiza-
ção da reconstrução mamária com retalho do músculo 
grande dorsal. Na avaliação pré-anestésica, a paciente 
negou alergias e comorbidades, exame físico normal sem 
preditor de VAD. Na sala cirúrgica, a paciente foi monito-
rada com eletrocardioscopia, oximetria de pulso, pressão 
arterial não invasiva, venóclise em MSE com cateter ve-
noso 16G, instalado BIS e TOF. Realizada sedação com 
midazolam 1 mg e fentanil 50 mcg, associado com blo-
queio peridural em T7-T8 com 10 ml de ropivacaína 0,75% 
e sufentanil 7,5 mcg. Em sequência, a indução anestésica 
ocorreu com lidocaína 40 mg, fentanil 200 mcg, propo-
fol 100 mg, rocurônio 30 mg, cetamina 50 mg e iniciada 
ventilação mecânica no modo PCV-VG com sevoflurano. 
Posteriormente, a paciente foi posicionada em decúbito 
lateral direito. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, 
porém, após o despertar da anestesia, a paciente refere 
importante déficit sensitivo e motor em MSE. Ainda em 
POI, a paciente foi avaliada pelo serviço de neurologia 
que descreveu lesão traumática de raiz nervosa periférica 
com acometimento de dermátomos C5 a T1, resultando 
em paresia com parestesia e hipoestesia de MSE, ENMG 
acusa desmielinização ativa e RNM de plexo braquial es-
querdo apresenta sinais de desmielinização por hipersinal 
em T2/FLAIR com realce ao contraste. Seguidos 5 dias 
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da cirurgia sem melhora do quadro clínico, paciente rece-
beu alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial da 
anestesiologia, cirurgia plástica, neurologia e fisioterapia. 
Após 12 semanas de tratamento contínuo à base de diclo-
fenaco 50 mg 12/12h, metadona 10 mg 8/8h, venlafaxina 
50 mg 1x/dia, gabapentina 40 mg 6/6h, eletroestimulação, 
cinesioterapia e neuromodulação não invasiva, paciente 
teve recuperação total da lesão nervosa, não apresentan-
do mais déficit sensório-motor em nenhum grau. Discus-
são: A neuropraxia é uma lesão de 1o grau que ocorre por 
bloqueio da transmissão do impulso nervoso com preser-
vação da estrutura nervosa, causada por compressão, 
resultando em comprometimento sensorial e motor. O 
diagnóstico é clínico associado a exames de imagem, e o 
tratamento envolve clínico e/ou cirúrgico.
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Parada cardiorrespiratória devido a trom-
boembolismo pulmonar após esvazia-
mento de membro inferior por faixa elás-
tica compressiva e torniquete: relato de 
caso
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Maria da Silva Amorim¹, Cecilio Pereira Lima¹, Jeffer-
son Trigueiro Neto¹ 
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Introdução: O tromboembolismo pulmonar (TP) é impor-
tante causa de morbidade e mortalidade em pacientes 
submetidos a cirurgias ortopédicas de membros inferio-
res. O diagnóstico precoce e o adequado tratamento são 
desafios relevantes para prática anestésica. Neste relato 
de caso, a parada cardiorrespiratória devido ao TP sub-
sequente ao esvaziamento do membro inferior por faixa 
elástica compressiva e aplicação de torniquete chama 
atenção para os perigos inerentes a estas técnicas. Rela-
to de caso: JNS, 54 anos, masculino, pardo, 75 kg, ASA 
III, diabético, admitido no hospital com quadro de fratura 

diafisária de tíbia e proximal de fíbula esquerdas após 
queda. Evolui com estabilidade hemodinâmica e sem ou-
tras queixas além da restrição de movimentação secun-
dária às fraturas. Submetido a tratamento cirúrgico das 
fraturas 10 dias após a admissão hospitalar. Admitido em 
sala operatória com PA = 132 x 74 mmHg, FC = 107 bpm, 
SpO2 = 96%, FR = 22 irpm, parecer cardiológico = classe 
1 (Goldman). Paciente submetido a raquianestesia: sen-
tado, assepsia e antissepsia, punção subaracnóidea em 
região lombar (L3-L4) com agulha 25G de quincke, LCR 
fisiológico, injeção de bupivacaína isobárica (12,5 mg) + 
morfina (80 mcg) + clonidina (60 mcg). Bloqueio efetivo. 
Dois minutos após o esvaziamento com faixa elástica 
compressiva e aplicação de torniquete na perna esquer-
da, paciente evolui com parada cardiorrespiratória em 
ritmo de atividade elétrica sem pulso. Submetido a me-
didas de reanimação cardíaca adequadas e após cerca 
de 60 min sem retorno à circulação espontânea, consta-
ta-se o óbito do paciente. A necropsia realizada no Ins-
tituto de Medicina Legal identificou trombo organizado 
com oclusão de vasos pulmonares e definiu como causa 
da morte o TP. Discussão: Pacientes cirúrgicos possuem 
vários fatores de risco para TP específicos ao paciente, 
incluindo reação inflamatória aguda secundária ao trau-
ma tecidual, ativação da cascata de coagulação e estase 
venosa/imobilização. O TP determina um ciclo de dete-
rioração da função cardíaca que pode desencadear um 
colapso circulatório, o qual é definido por: aumento das 
pressões atrial direita e arterial pulmonar, aumento das 
resistências vascular pulmonar e sistêmica, redução das 
pressões arterial sistêmica e atrial esquerda e redução do 
débito cardíaco. Durante a anestesia, a mudança na po-
sição do paciente, a elevação da perna, o esvaziamento 
do membro por faixa elástica compressiva e a instala-
ção ou retirada do torniquete demandam monitoramento 
adequado, especialmente em pacientes com histórico de 
embolia pulmonar e trauma em membro inferior. O tor-
niquete e o esvaziamento de membro por faixa elástica 
buscam uma redução na perda sanguínea e melhores 
condições operatórias. Entretanto, o fato de tais técnicas 
associarem-se a alterações na coagulação ou fibrinólise 
e lesão vascular em pacientes de alto risco alertam para 
o adequado rastreio e seleção dos pacientes nos quais 
os benefícios justifiquem o uso de tais técnicas.
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Parada cardiorrespiratória em paciente 
submetida a raquianestesia para histe-
roscopia cirúrgica: um relato de caso

Artur Rafael do Nascimento Rocha*, Hiago Parreão Bra-
ga, Antonio Igor da Costa Brito, Amanda Lima Pires, Vitor 
Fernandes Rios, Plínio da Cunha Leal 
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Introdução: A raquianestesia é uma das técnicas mais 
presentes na rotina do anestesiologista. Destaca-se pelo 
amplo espectro de uso e baixo índice de complicações; 
porém, não é isenta de riscos. A ocorrência de para-
da cardiorrespiratória (PCR) é uma condição grave que 
pode estar associada a essa técnica anestésica e deve 
ser sempre observado seu risco por parte do anestesio-
logista. Relato de caso: APCCG, 38 anos, sexo feminino. 
Paciente sem comorbidades, interna-se para realizar his-
teroscopia cirúrgica com ressecção de mioma submuco-
so. Após monitorização básica, realizada raquianestesia 
(bupivacaína hiperbárica 15 mg e morfina 80 mcg) junto 
à sedação (midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg). Cerca de 
30 min após início do procedimento, durante irrigação lo-
cal, a paciente apresenta taquidispneia e refere mal-estar 
seguido de perda de consciência e PCR em assistolia. 
Prontamente assistida com ressuscitação cardiopulmo-
nar e 1 ciclo de adrenalina e IOT. Apresentou retorno da 
circulação espontânea; 10 min após foi extubada, man-
tendo neurológico e sinais vitais dentro do padrão de 
normalidade. Após ocorrido, a paciente relatou episódio 
semelhante em cirurgia de apendicectomia anterior (não 
relatada em consulta pré-anestésica). Paciente foi enca-
minhada para pós-operatório em ambiente de UTI, onde 
permaneceu por 1 dia com realização de exames para 
afastar causas cardiovasculares. Encaminhada à enfer-
maria, na qual permaneceu durante 6 dias com acom-
panhamento cardiológico e ginecológico. Recebeu alta 
com interrogação de síndrome vasovagal para acompa-
nhamento ambulatorial, porém sem retorno. Discussão: 
Os primeiros relatos de PCR relacionados à raquianes-
tesia datam de 1940, tendo em vista sua ocorrência em 
indivíduos jovens e saudáveis. Pesquisadores encontra-
ram uma frequência de PCR relacionadas ao bloqueio 
com números destoantes, variando de 1,3–18 casos 
para cada 10.000 anestesias. Após instalado o bloqueio, 
o efeito parassimpático predominante, unido a fatores 
de risco do paciente tais como idade, presença de co-
morbidades, uso de betabloqueadores, pode aumentar 
a ocorrência de bradicardia e PCR. Quando 2 ou mais 

desses fatores estão presentes, o paciente é conside-
rado de alto risco para PCR. Como forma de prevenção 
e correção, pode-se optar pelo uso de manutenção de 
pré-carga adequada através de agentes vagolíticos, alfa 
e beta adrenérgicos, modificações de posicionamento 
do paciente e outros eventos perioperatórios que pos-
sam aumentar a possibilidade de PCR em vigência do 
bloqueio. Sendo assim, denota-se a importância da fami-
liaridade da fisiologia operatória para tomada de decisão 
frente ao risco associado e possíveis desfechos.
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Introdução: Há muitos anos, a neostigmina atua como 
droga de escolha para reversão dos bloqueadores mus-
culares adespolarizantes, agindo como uma droga inibi-
dora da acetilcolinesterase. Apresenta pico de ação em 
10 min após sua administração e seu tempo de ação va-
ria de 20–30 min. Entretanto, apresenta efeitos adversos 
consideráveis em razão de seu efeito muscarínico, sendo 
o mais importante a bradicardia. Relato de caso: DSDS, 
masculino, 24 anos, ASA I, sem alergias. Histórico de 
septoplastia em 2012, sem intercorrências. Submetido a 
rinosseptoplastia com uso de cartilagem costal a direita 
pela otorrinolaringonlogia. Indução anestésica realizada 
com sufentanil 20 mcg, lidocaína 100 mg, propofol 150 
mg e atracúrio 50 mg e mantido sob anestesia geral ba-
lanceada com sevoflurano, dexmedetomidina a 0,5 mcg/
kg/h e atracúrio 15 mg bolus. Não houve intercorrências 
no decorrer do procedimento cirúrgico. Durante a extu-
bação, 5 min após administração de atropina 1 mg (12 
mcg/kg) e neostigmina 2 mg (25 mcg/kg), apresentou 
bradicardia (FC 29BPM) refratária a 2 mg de atropina, 
evoluindo com parada cardiorrespiratória em ritmo de 
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atividade elétrica sem pulso e retorno a circulação es-
pontânea após um ciclo de ressuscitação cardiopulmo-
nar. Realizado eletrocardiograma (ECG), radiografia de 
tórax e gasometria arterial sem alterações. Após 30 min, 
paciente apresentou nível de consciência com Glasgow 
11 (AO 3 RV 4 RM 4), sendo extubado sem intercorrên-
cias. Encaminhado a unidade de terapia intensiva (UTI) 
sonolento, Glasgow 14 (AO 3, RV 5, RM 6), pupilas mi-
driáticas fotorreagentes, eupneico com cateter nasal a 
3 L/min, estável hemodinamicamente. Ao exame físico, 
apresenta-se sonolento e com redução global de força 
motora. Na UTI, foi realizada investigação complemen-
tar com ECG, ecocardiograma, tomografia (TC) de crânio 
e TC de tórax, os quais não apresentavam alterações. 
Eletroencefalograma constatou lentificação grau II da 
atividade elétrica cerebral. Recebeu alta hospitalar após  
3 dias em leito de UTI e 2 dias em leito de enfermaria. 
Permaneceu em acompanhamento ambulatorial, compa-
receu em consulta após 30 dias do fato ocorrido, sem se-
quelas. Discussão: O uso de atropina previamente ou em 
conjunto com a administração da neostigmina durante 
a reversão do relaxamento muscular minimiza os efeitos 
adversos muscarínicos da neostigmina. A fatalidade de 
assistolia após administração dessa medicação é pouco 
relatada na literatura e está associada principalmente a 
pacientes submetidos a transplante cardíaco. Estudos 
sugerem que a bradicardia causada pela neostigmina 
ocorre secundária a um bloqueio atrioventricular, princi-
palmente quando somada ao efeito supressor dos anes-
tésicos inalatórios e/ou opioides no tônus parassimpáti-
co cardíaco.
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Introdução: O emprego do ecocardiograma point-of-
-care na medicina perioperatória tem crescido substan-
cialmente, para além da monitorização hemodinâmica. 
Tem se tornado uma ferramenta importante para o diag-
nóstico de eventos potencialmente letais, aumentando 
a eficiência de identificação entre possíveis diagnósti-
cos diferenciais, auxiliando na conduta mais adequada 
e reduzindo morbimortalidade intraoperatória. Relato 
de caso: Paciente sexo masculino, 43 anos, admitido 
no centro cirúrgico, proveniente da enfermaria para rea-
bordagem de fístula liquórica, desenvolvida após res-
secção de macroadenoma hipofisário. ASA II (hiperten-
são arterial e sobrepeso), em uso de antibioticoterapia 
venosa, com internamento prolongado. Apresentou-se 
acordado, orientado, eupneico, taquicárdico e hemodi-
namicamente estável. Realizada indução venosa, intu-
bação orotraqueal sem intercorrências e manutenção 
com anestesia venosa total. Logo após o preparo das 
narinas com solução de adrenalina, para acesso en-
donasal, evoluiu com taquicardia supraventricular com 
instabilidade hemodinâmica seguida de parada cardior-
respiratória em fibrilação ventricular. Iniciada pronta-
mente reanimação cardiopulmonar, com retorno a cir-
culação espontânea após 10 min, porém mantendo-se 
hemodinamicamente instável. Decidida por realização 
de ecocardiograma transesofágico com evidência de 
disfunção ventricular importante (hipercinesia em seg-
mentos basais e hipo/acinesia em segmentos médio-
-apicais). Eletrocardiograma de 12 derivações sem alte-
rações no segmento ST. Realizada suspeita diagnóstica 
de síndrome de Takotsubo, ou síndrome coronariana 
aguda. Encaminhado à hemodinâmica com altas do-
ses de aminas vasoativas (dobutamina, noradrenalina 
e vasopressina). Cateterismo cardíaco evidenciou co-
ronárias isentas de obstruções e reforçou a suspeita de 
síndrome de Takotsubo. Realizada passagem de balão 
intra-aórtico e encaminhado paciente à UTI. Evoluiu 
com melhora progressiva do quadro, com desmame 
do BIA e das drogas vasoativas. Discussão: A síndro-
me de Takotsubo é uma cardiomiopatia induzida por 
estresse intenso, físico ou emocional. É caracterizada 
por sintomas de início agudo associados a alterações 
eletrocardiográficas secundárias a disfunção sistólica 
do ventrículo esquerdo, na ausência de doença arterial 
coronariana obstrutiva. Essa condição pode estar asso-
ciada a instabilidade hemodinâmica e parada cardiorres-
piratória no perioperatório, fazendo parte das possibili-
dades diagnósticas nesse contexto. O ecocardiograma 
point-of-care é uma ferramenta essencial na tomada de 
decisões, fornecendo novas informações para nortear o 
manejo hemodinâmico, reduzindo complicações e mor-
bimortalidade em pacientes de alto risco.
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Introdução: A cocaína possui maior associação a óbitos 
dentre as drogas ilícitas, em decorrência de sua toxidade 
aguda e crônica, majoritariamente no sistema cardiovas-
cular. O presente artigo visa descrever o caso de parada 
cardiorrespiratória (PCR) após indução anestésica para 
correção cirúrgica de úlcera gástrica perfurada em indi-
víduo usuário crônico de corticoide sistêmico e cocaína. 
Relato de caso: Paciente masculino, 60 anos, IMC 24,2 
kg/m2, ASA 3E por HAS não controlada, psoríase em uso 
irregular de corticoterapia, IAM há 12 anos, etilismo, ta-
bagismo 46 maços-ano, usuário crônico de cocaína há 
40 anos. Negadas alergias. Paciente dá entrada na emer-
gência com dor abdominal difusa. Exames laboratoriais 
admissionais: Hb 20,2 g/dl; Ht 56,2%; leuco 13.800; plaq 
345.000; Na 132 mmol/L; K 4,4 mmol/L; Ur 67 mg/dl; Cr 
1,7 mg/dl; amilase 285 U/L; lipase 1286 U/L. Realizado 
TC de abdome evidenciando pneumoperitônio e confir-
mando suspeita diagnóstica de abdome agudo perfuta-
tivo. Encaminhado diretamente ao centro cirúrgico. Ao 
exame apresenta-se orientado, sonolento, hipocororado 
em posição antálgica com PA 136/78 mmHg, FC 106 
bpm, SatO2 94% em ar ambiente e taquicardia sinusal 
evidenciados no monitor. Realizada indução anestésica 
em sequência rápida, administrou-se fentanil 200 mcg, 
lidocaína 60 mg, propofol 150 mg, succinilcolina 100 mg 
e rocurônio 35 mg, seguido de IOT sem intercorrências. 
Após 9 min, paciente evoluiu com PCR em ritmo de taqui-
cardia ventricular (TV) iniciando-se ressuscitação cardio-
pulmonar (RCP) com variações do ritmo de PCR com TV, 
fibrilação ventricular, seguido de atividade elétrica sem 
pulso. Utilizado um total de 10 mg de adrenalina, lidocaí-
na 100 mg, amiodarona 300 mg, bicarbonato de cálcio 

8,4% 250 ml. Após 30 min de manobras de reanimação 
cardiopulmonar, houve retorno à circulação expontânea 
mantendo-se QRS largo e taquicardia sinusal. Gasome-
tria arterial (GA) com pH 7,086; pCO2 57,7; HCO3 13,4; 
pO2 35,9; BE -13,6; lactato 6,21. Equipe cirúrgica decide 
por dar continuidade ao ato cirúrgico constatando-se a 
presença de grande quantidade de conteúdo entérico/
purulento em cavidade abdominal com perfuração gás-
trica, sendo realizado rafia, drenagem e lavagem exausti-
va da cavidade. Levado à UTI no pós-cirúrgico, em venti-
lação mecânica e GA final pH 7,36; pCO2 54; HCO3 30,5; 
pO2 121; BE 3,9; lactato 10,6. Após 2 dias, foi extubado 
sendo mantido em suporte de oxigênio 3L/min e anti-
bioticoterapia com tazocin. Discussão: A cocaína causa 
efeitos deletérios em todos os principais sistemas orgâ-
nicos do corpo, podendo levar à injúria renal, disfunção 
endotelial por estresse oxidativo e agregação plaquetá-
ria, inibição da condução do potencial de ação por seus 
efeitos bloqueadores nos canais de sódio. Esse cenário 
pode cursar com instabilidade hemodinâmica, distúrbios 
do equilíbrio ácido-básico e hidroeletrolíco. A técnica 
anestésica deve ser eleita com cautela para o sucesso 
do caso.
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tória de osteossíntese de acetábulo: re-
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Introdução: O PENG block (PB) é um bloqueio anestési-
co de ramos sensitivos do nervo femoral e seus ramos 
articulares, dos nervos obturador e obturador acessório, 
proporcionando analgesia adequada para cirurgias de 
quadril, poupando fibras motoras. Por se tratar de uma 
técnica recentemente descrita, poucos estudos mostra-
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ram a eficácia desse bloqueio em cirurgias do acetábulo. 
O objetivo deste relato é evidenciar a eficácia de um blo-
queio regional no controle da dor pós-operatória, além 
de permitir a manutenção da mobilidade do membro. Re-
lato de caso: Paciente FSS, 27 anos, masculino, hígido, 
ASA I-E, vítima de colisão de motocicleta, deu entrada 
no serviço de emergência com fratura de acetábulo es-
querdo. A osteossíntese foi realizada com anestesia geral 
endovenosa alvo controlada (TCI) e PB. A indução anes-
tésica foi realizada com 30 mcg de sufentanil, propofol 
e remifentanil em TCI e rocurônio 40 mg e mantida com 
TCI de propofol e remifentanil. Após indução anestésica, 
foi realizado o PB guiado por ultrassonografia com 20 ml 
de ropivacaína 0,5% e 4 mg de dexametasona. Ao final 
da cirurgia, foram administrados 2 g de dipirona, 100 mg 
de cetoprofeno e 8 mg de ondansetrona. O paciente foi 
avaliado quanto a dor e sinais vitais por 24 h. Não houve 
necessidade de administrar opioides no pós-operatório. 
A escala numérica verbal (ENV) de dor variou de 9 no 
pré-operatório para 0–3 no pós-operatório. Após 6 h do 
final do procedimento, o paciente apresentou maior des-
conforto e ansiedade. Foram administrados 1 g de dipi-
rona com melhora do quadro. Foi evidenciada força mo-
tora preservada com movimentação passiva presente no 
pós-operatório imediato. Ausência de manifestação do-
lorosa durante movimentação. Discussão: No caso rela-
tado, o PB foi capaz de promover analgesia adequada no 
pós-operatório imediato e nas 24 h subsequentes, com 
manutenção da força muscular e preservação de mobi-
lidade do membro em osteossíntese de acetábulo. Téc-
nicas anestésicas que promovam analgesia adequada e 
manutenção da mobilidade diminuem o tempo de inter-
nação e o risco de complicações como trombose venosa 
profunda e aceleram o retorno às atividades diárias. Um 
estudo comparou o bloqueio do nervo femoral com o PB 
para analgesia em fraturas de quadril e mostrou que 63% 
dos pacientes submetidos ao PB não apresentaram dor, 
contra 36% dos pacientes submetidos a bloqueio femo-
ral. Além disso, 60% dos pacientes submetidos ao PB, 
tiveram força preservada do membro, contra nenhum do 
femoral. Tal estudo carece de um número maior de ca-
sos para comprovar a eficácia e as vantagens do PB em 
comparação a outras técnicas anestésicas.
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Introdução: A raquianestesia é reconhecidamente uma 
técnica anestésica consagrada, segura, rápida e de re-
lativa fácil execução para realização de cesarianas ele-
tivas e de urgência, já tendo estabelecido seu prognós-
tico materno e neonatal superior quando comparada 
com a anestesia geral. Porém, fatores limitantes podem 
contraindicar sua realização, sendo a plaquetopenia um 
deles, podendo levar a hematomas espinhais e danos 
neurológicos. O presente estudo objetiva trazer a revisão 
mais atual da literatura acerca do tema e discutir se há 
consenso das sociedades sobre um limite de segurança 
para a punção lombar em pacientes obstétricas plaque-
topênicas (plaquetas < 100.000/mm3). Série de casos: 
Mais de 12% das pacientes obstétricas com gestações 
complicadas preenchem critério para plaquetopenia as-
sociada à gestação, sendo 1% portadoras de plaqueto-
penia moderada/grave (plaquetometria < 100.000/mm3). 
As causas mais comuns de plaquetopenia na gestação 
incluem trombocitopenia gestacional, trombocitopenia 
imune e trombocitopenia associada às desordens hiper-
tensivas. Uma miríade de estudos publicados nos últimos 
anos levou à estratificação do risco de hematoma espi-
nhal com base na plaquetometria. Lee at al publicaram 
estudo na revista Anesthesiology, em 2017, estudo no 
qual 573 pacientes obstétricas plaquetopênicas recebe-
ram anestesia neuroaxial, com plaquetometria abaixo de 
50.000/mm3, e o risco de hematoma foi de 11%; plaque-
tometria entre 50 e 69.000/mm3, risco de 3%; plaqueto-
metria acima de 70.000/mm3, risco de 0,2% (IC 95%). 
Um estudo mais recente publicado em 2018 por Levy et. 
al no International Journal of Obstetric Anesthesia com 
metodologia semelhante adicionou 417 pacientes, com 
riscos estratificados de 9%, 2,6% e 0,19% respectiva-
mente para os mesmos grupos (IC 95%). Discussão: 
Mais recentemente, em 2021, a sociedade de anestesia 
obstétrica e perinatologia publicou na revista Anesthesia 
and Analgesia um consenso com recomendações ba-
seadas na gama de estudos, em que se recomendam: 
1. Se houver qualquer sinal de sangramento espontâneo 
ou em pontos de acesso venoso em pacientes trombo-
citopênicas, é razoável evitar a punção do neuroeixo; 
2. Em plaquetometria maior que 70.000/mm3 há baixo 
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risco de hematoma espinhal e a realização da raquia-
nestesia é segura (Classe IIa); 3. Se a plaquetometria se 
situa entre 50–69.000/mm3, deve-se avaliar caso a caso 
o risco/benefício da punção (jejum perioperatório, aná-
lise de vias aéreas, status fetal), sendo a decisão sobre 
a técnica anestésica individualizada; 4. Se a contagem 
de plaquetas for menor que 50.000/mm3 as evidências 
são robustas em afirmar que é inseguro e há aumento 
substancial de risco de hematoma espinhal pós punção, 
principalmente no cenário de plaquetopenia associada à 
preeclampsia grave, em que as plaquetas também são 
disfuncionais e cuja medida deve ser das últimas 6 h de 
evolução (p. ex. HELLP sindrome). Dessa forma, sob evi-
dências robustas podemos prover as melhores e mais 
seguras técnicas anestésicas.
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Introdução: O objetivo deste estudo foi analisar possíveis 
variáveis clínicas e laboratoriais preditoras independen-
tes de óbito aos 90 dias em pacientes submetidos a ci-
rurgias gastrointestinais de grande porte em um hospital 
universitário de alta complexidade. Métodos: Dados fo-
ram obtidos de cirurgias realizadas no período de janeiro 
de 2013 a dezembro de 2017 totalizando 204 pacientes, 
entretanto apenas 84 tinham dados completos. Em re-
lação aos critérios de inclusão, estes correspondiam a 
adultos com idade acima de 18 anos; gastrectomias e 
esofagectomias, com duração estimada maior ou igual a 
2 h ou perda estimada de sangue superior a 1000 ml; so-
brevida prevista de no mínimo 3 meses no pós-operatório. 
Foram analisadas as seguintes variáveis: pressão arte-

rial sistólica (PAS), média (PAM) e diastólica (PAD), pres-
são de pulso (PP), lactato, gradiente sistêmico venoar-
terial de CO2. Tais variáveis foram mensuradas 30 min  
após indução anestésica, 2 h após indução anestésica e 
à admissão na unidade de terapia intensiva (UTI). Estes 
dados foram coletados de 84 pacientes submetidos a 
grandes cirurgias do trato gastrointestinal eletivas (gas-
trectomias e esofagectomias em oncologia e megaesô-
fago chagásico). A pressão de pulso foi calculada como a 
diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. 
A análise estatística foi realizada com teste Kruskal-Wal-
lis para variáveis contínuas e qui-quadrado para variáveis 
categóricas. Os preditores independentes de óbito aos 
90 dias foram analisados por meio de regressão logística 
binária. Resultados: Dos 84 pacientes que possuíam os 
dados completos, 18 (11,1%) foram a óbito. Na regres-
são logística, duas variáveis foram preditoras indepen-
dentes do desfecho: pressão de pulso aos 30 min após a 
indução anestésica (OR 1,0663, IC 95% 1,0124–1,1230, 
p = 0,04) e lactato no momento da admissão da UTI (OR 
1,5364, IC 95% 1,054–2,2396, p = 0,02). Conclusão: Va-
lores maiores de pressão de pulso após indução anes-
tésica e de lactato se correlacionaram com mortalidade 
tardia (90 dias) em pacientes submetidos a cirurgias on-
cológicas do trato gastrointestinal e megaesôfago cha-
gásico.
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Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: O número de procedimentos cirúrgicos vem 
aumentando anualmente, sendo que a morbimortalida-
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de pós-operatória é claramente associada a presença de 
comorbidades. A anemia perioperatória e a consequente 
redução da entrega de oxigênio aos tecidos é associada a 
piores desfechos. Estudos epidemiológicos internacionais 
apontam índices variados de anemia no pré-operatório, 
entretanto, há poucos dados em pacientes operados pelo 
Sistema Único de Saúde do Brasil. Objetivamos avaliar 
a prevalência de anemia no pré-operatório e sua relação 
com mortalidade em até 30 dias no pós-operatório em 
pacientes adultos submetidos a cirurgias no Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) entre 2015 e 2019. Méto-
dos: Esta é uma análise preliminar de um estudo de coorte 
retrospectivo de adultos (≥18 anos) submetidos a cirurgia 
no HCPA entre o período de janeiro de 2015 a dezembro 
de 2019. Foram excluídos os indivíduos com ausência de 
hemoglobina no pré-operatório, procedimentos diagnós-
ticos com sedação apenas ou com anestesia local. Ane-
mia foi definida como Hb < 13 g/dl para homens e 12 g/dl  
para mulheres. E ainda classificada como anemia leve Hb 
11,0–11,9 g/dl para mulheres e Hb 11,0–12,9 g/dl para 
homens, anemia moderada Hb 8,0–10,9 g/dl para ambos 
os sexos e anemia severa Hb < 8,0 g/dl também para am-
bos os sexos. Dados relacionados às características dos 
pacientes e da cirurgia como especialidade, natureza do 
procedimento (eletivo ou de urgência/emergência) foram 
avaliados. Um modelo de regressão logística para avaliar 
a associação entre mortalidade intra-hospitalar e o grau 
da anemia foi construído. Foi utilizado o guideline Strobe. 
Resultados: Incluímos 24.405 pacientes, dos quais 7643 
(31,3%) eram anêmicos. Anemia leve ocorreu em 16% 
dos pacientes, moderada em 12,7% e severa em 2,7%. 
A mortalidade intra-hospitalar em até 30 dias foi de 2,9%, 
sendo que nos pacientes anêmicos severos a incidência 
foi de 16%, nos anêmicos moderados 7,1%, nos anêmi-
cos leves 3,5%, e nos não anêmicos 1,3%. Pacientes com 
anemia leve, moderada e severa tiveram níveis crescentes 
de razão de chances para óbito na internação. Pacientes 
com anemia moderada tiveram odds ratio (OR) de 2,30; 
95% (CI): 1,84–2,87 e anemia severa OR de 3,74; 95%CI 
2,76–5,08. Esses valores foram ajustados para idade, et-
nia, classificação do estado físico pela Sociedade Ame-
ricana de Anestesiologia (ASA) e especialidade cirúrgica. 
Conclusão: Encontramos níveis de anemia na nossa po-
pulação similares a outros estudos internacionais. Apesar 
de a anemia representar um marcador de gravidade por 
estar presente junto a outras condições que aumentam 
o risco perioperatório, como câncer e doenças crônicas, 
ela isoladamente aumenta o risco devido à redução da 
capacidade de oxigenação tecidual. Portanto, estratégias 
para o diagnóstico e tratamento dessa condição de alta 
prevalência no SUS pode impactar em melhora dos des-
fechos dos pacientes submetidos a cirurgia.
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Prevalência de hipofibrinólise em cirur-
gias abdominais de grande porte: estudo 
observacional
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ro, Rodrigo Pereira Diaz André 
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Introdução: A avaliação da coagulação à beira do leito 
com métodos viscoelásticos possibilitou o melhor en-
tendimento do sistema fibrinolítico. Este último pode 
evoluir de forma fisiológica ou não, levando à hiperfibri-
nólise ou hipofibrinólise (“shutdown”), ambos associa-
dos com desfechos clínicos negativos. Em 2014, Moura 
et al analisaram 180 pacientes gravemente feridos. A 
hipofibrinólise foi diagnosticada em 63% dos pacientes. 
A mortalidade seguiu uma curva bimodal, com picos 
em ambos os extremos (hiper e hipofibrinólise), e um 
platô na faixa fisiológica. Posteriormente, uma coorte 
de 2540 pacientes mostrou resultados semelhantes e a 
associação independente de hipofibrinólise com morta-
lidade. O objetivo deste estudo transversal foi interrogar 
a prevalência de hipofibrinólise em pacientes subme-
tidos a cirurgia abdominal aberta. Métodos: Coleta de 
dados no aparelho de tromboelastometria rotacional 
(ROTEM) com inclusão de cirurgias abdominais eletivas 
ou de urgência realizadas em um hospital universitário, 
durante o período de 2 anos (2020 e 2021). Critério de 
exclusão: cirurgias não abdominais e cirurgias vascu-
lares. O parâmetro de lise máxima (ML) do coágulo em 
30 min, avaliado pela via extrínsica (EXTEM) foi utlizado 
para definição de hipofibrinólise. Resultados: Foram ob-
tidos 157 exames de 128 pacientes. Destes, seleciona-
mos 21 curvas referentes a 21 pacientes no contexto de 
cirurgias abdominais de grande porte, assim divididos: 
laparotomia exploradora (n = 9); hepatectomia (n = 6); 
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esofagectomia (n = 2); derivação biliodigestiva (n = 2); 
necrosectomia pancreática (n = 2). Para mensuração da 
fibrinólise, ML e LI30 LI60 são dois fatores frequente-
mente utilizados derivados dos métodos viscoelásticos. 
O valor de ML < 3,5% teve o melhor índice Youden (J = 
0,19) para definir hipofibrinólise. De um total de 21 cur-
vas EXTEM analisadas, 12 delas continham um perfil de 
hipofibrinólise (57,14%), compatível com os achados da 
literatura vigente. Conclusão: A ocorrência de hipofibri-
nólise é comum no contexto de cirurgias abdominais de 
grande porte. O significado clínico deste achado deve 
ser explorado em estudos futuros.
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Prostatectomia radical robô assistida em 
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Introdução: Embora a cirurgia laparoscópica tenha um 
risco menor de mortalidade cardiovascular em compa-
ração com a cirurgia aberta, ela é frequentemente rea-
lizada em pacientes de maior risco, incluindo naqueles 
com doenças cardiovasculares. Existem relatos de ede-
ma agudo pulmonar, infarto, arritmias, angina pectoris, 
embolia pulmonar e até morte em homens submetidos 
a prostatectomia com doença cardíaca concomitante. 
Como a monitorização convencional não invasiva não 
fornece informações suficientes, o ecocardiograma 
transesofágico é uma técnica pouco invasiva que pro-
duz imagens cardíacas em tempo real que, se analisadas 
quantitativamente, podem fornecer um guia mais preci-
so da função ventricular esquerda do que o obtido pela 
monitorização por outros métodos mais invasivos. Nós 

descrevemos um caso em que um paciente com insufi-
ciência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) 
foi submetido a uma prostatectomia radical laparoscó-
pica robô-assistida na posição de Trendelenburg e foi 
usado o ecocardiograma como monitorização intraope-
ratória para fornecer detalhes das condições hemodinâ-
micas desse paciente. Um termo de consentimento livre 
e esclarecido foi obtido do paciente. Relato de caso: 
Homem com 50 anos, hipertenso, com miocardiopatia 
dilatada congênita, com fração de ejeção estimada pelo 
método de Simpson em 29%, com adenocarcinoma de 
próstata. Foi submetido a realização de prostatectomia 
radical robô-assistida. Ecocardiograma transtorácico 
pré-procedimento confirmou disfunção sistólica e dis-
função diastólica tipo 2, sem fatores preditores de hi-
povolemia. Foi realizada raquianestesia, indução com 
propofol a 1% de forma titulada, fentanil e rocurônio, 
manutenção com sevoflurano. Durante a indução anes-
tésica, houve necessidade de uso de dobutamina e no-
radrenalina para manutenção de perfusão adequada. 
Optado por posicionar ecocardiograma transesofágico 
que demonstrou piora da função sistólica. Optado por 
realizar reposição volêmica com 250 ml de Ringer Lac-
tato por duas vezes, com melhora do VTI (velocity time 
integral) ao ecocardiograma. Após insuflação do pneu-
moperitônio houve aumento das câmaras direitas, que 
responderam bem ao aumento da dobutamina. Proce-
dimento cirúrgico durou 1h45min com sangramento es-
timado em 400 ml. O paciente recebeu ao total 1200 
ml de solução cristaloide e, após retirada do pneumo-
peritônio,, houve melhora substancial da função sistó-
lica biventricular, com retirada das drogas vasoativas. 
No pós-operatório imediato, o paciente foi extubado e 
transferido para UTI lúcido e orientado, com hemodinâ-
mica estável sem uso de drogas vasoativas, com du-
plo produto controlado, sem queixas de dor. O paciente 
permaneceu internado por 4 dias e recebeu alta para 
domicílio com ecocardiograma de controle sem novas 
alterações. Discussão: Este caso demonstra a utilidade 
da monitorização com ecocardiograma intraoperatório 
para auxiliar nas condutas anestésicas de pacientes com 
disfunções cardíacas, submetidos a cirurgias videolapa-
roscópicas em posposição de Trendelenburg.
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Raquianestesia e parada cardiorrespira-
tória – reflexo de Bezold-Jarisch: relato 
de caso

Daniel Uhlmann*, Haward Hideo Uoieno Iosto, Brynner 
Mota Buçard 
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) após ra-
quianestesia é uma complicação muito rara, com inci-
dência de 1,8 a cada 10.000 pacientes. Apesar de fatores 
de risco bem estabelecidos, a raridade do evento pode 
levar a uma fatalidade não antecipada caso os primei-
ros sinais não sejam percebidos de prontidão. Relato de 
caso: JCGS, 66 anos, masculino, com hipertensão arte-
rial sistêmica (HAS) em uso regular de atenolol, enalapril 
e anlodipino. Indicada prostatectomia radical conven-
cional por adenocarcinoma de próstata. Ritmo cardíaco 
sinusal, com frequência cardíaca (FC) basal de 58 bpm. 
Após sedação leve com midazolam e fentanil, seguiu-se 
a raquianestesia em decúbito lateral esquerdo com bu-
pivacaína hiperbárica 10 mg e morfina 60 mcg. Foi ime-
diatamente posto em decúbito dorsal, sem que fosse 
verificada extensão do bloqueio ou sinais vitais. Foram 
infundidos em bolus: fentanil 200 mcg, lidocaína 40 mg e 
propofol 50 mg. Em menos de 1 min, houve diminuição 
importante da FC 45 bpm e pulso carotídeo impalpável. 
Inicia-se ressuscitação cardiopulmonar e após um ciclo 
com 1 mg de adrenalina, o paciente restabeleceu pulso 
palpável e, alguns min depois, recobra consciência sem 
apresentar déficit neurológico imediato. Menor medida 
de pressão arterial (PA) foi de 40x13 mmHg Apresentou 
evolução favorável nos dias seguintes, tendo alta sem 
sequelas. Discussão: A parada cardiorrespiratória após 
bloqueio de neuroeixo é definida como o desenvolvi-
mento súbito de bradicardia ou assistolia na presença de 
raquianestesia, requerendo manobras de ressuscitação 
em paciente previamente estável. Seus fatores de risco 
são bem estabelecidos: idade < 50 anos, ASA I, frequên-
cia cardíaca basal < 60 bpm, uso de beta bloqueadores, 
intervalo PR alargado, bloqueio sensitivo acima de T6, 
e anestesia para artroplastia total de quadril. As expli-
cações fisiopatológicas são diversas, sendo o reflexo de 
Bezold-Jarisch uma delas – que cursa com aumento do 
tônus vagal em resposta a redução súbita da pré-carga, 
evoluindo em última instância com bradicardia severa. 
Recomenda-se, como prevenção, a manutenção ade-
quada da pré-carga e tratamento precoce da bradicar-
dia. No caso acima, o paciente estando em uso de beta 

bloqueador e apresentando bradicardia de base estava 
sob risco. Não houve manejo imediato da repercussão 
hemodinâmica do bloqueio, prosseguindo-se imediata-
mente para a indução anestésica. Como tratamento, a 
ressuscitação volêmica, posição de Trendelenburg, uso 
atropina e/ou de vasopressores com efeito beta-agonista 
constituem ações eficazes. Apesar do quadro potencial-
mente grave, o prognóstico é esperançoso uma vez que 
a sequela neurológica é vista em apenas em parcela di-
minuta dos pacientes.
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Introdução: A síndrome de Rothmund-Thomson (SRT) 
é uma doença congênita autossômica recessiva rara, 
causada por mutação no cromossomo 8. Devido às 
variadas manifestações clínicas, torna-se desafiador seu 
manejo perioperatório. O espectro de manifestação clínica 
abrange alterações cutâneas, baixa estatura, displasias 
esqueléticas, hematológicas, faciais, gastrointestinais e 
genitourinárias. Relato de caso: Paciente masculino, 31 
anos, 131 cm, 37 kg, com cistostomia e diagnóstico de 
SRT (baixa estatura, displasias genitourinárias e esque-
léticas em membros inferiores e alterações cutâneas), 
submetido a uretrotomia interna devido estenose uretral. 
Admitido em sala de cirurgia com venóclise, foi moni-
torizado. Sob cateter nasal (O2 a 2 L/min, foi realizada 
sedação com fentanil 20 mcg e midazolam 1,5 mg, via 
intravenosa (IV). Paciente sentado, foi realizada punção 
efetiva (segunda tentativa) lombar (L4-L5), paramediana 
(Quincke 27G). Observada saída de líquor cefalorraqui-
diano límpido e administrados 7,5 mg de bupivacaína hi-
perbárica 0,5%. A instalação do bloqueio anestésico em 
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T10 se deu após 10 min e notou-se bloqueio inicial ape-
nas em membro inferior direito e posteriormente bilateral. 
Após correto bloqueio anestésico, paciente foi posto em 
posição de litotomia. Durante o período intraoperatório 
de 35 min, ocorreram 2 episódios de hipotensão arterial, 
ambos revertidos com efedrina 5 mg IV. Os demais parâ-
metros vitais se mantiveram estáveis durante o procedi-
mento. Foram infundidos 100 ml de soro fisiológico 0,9% 
e administradas dipirona, dexametasona, ondansetrona 
e cefazolina profilática. Ao fim do procedimento, paciente 
seguiu para sala de recuperação anestésica consciente 
e sem queixas. Discussão: A SRT é uma genodermatose 
autossômica recessiva, cujas diferentes manifestações 
clínicas podem interferir em várias decisões do manejo 
anestésico perioperatório, desde a avaliação pré-anes-
tésica (anormalidades hematológicas) até a presença de 
distúrbios hidroeletrolíticos e nutricionais devidos às al-
terações gastrointestinais. Este paciente não possuía tais 
alterações, o que permitiu optarmos pela raquianestesia 
com segurança. A obtenção do acesso venoso pode ser 
desafiadora, considerando as alterações cutâneas asso-
ciadas à displasia esquelética e o posicionamento deve 
ser cuidadoso devido às displasias esqueléticas. Devido 
à anidrose, o controle térmico deve ser primordial já que 
tendem à hipotermia. O manejo da via aérea é desafia-
dor, e microcefalia, micrognatia, além de prognatismo e 
erupção dentária ectópica, podem dificultar a laringosco-
pia. Deve-se ainda atentar ao uso de succinilcolina, uma 
vez que podem ainda apresentar glaucoma. Trata-se de 
uma síndrome multissistêmica, com diferentes manifes-
tações clínicas que implicam em múltiplos desafios ao 
anestesiologista. O conhecimento dessa síndrome e sua 
clínica permite melhor planejamento anestésico, propor-
cionando maior segurança ao paciente e corroborando 
para melhor desfecho.
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Introdução: A escoliose é definida como um desvio lateral 
da coluna vertebral, com curvatura estrutural no plano co-
ronal maior que 10 graus medidos pelo método de Cobb. 
Pode ser dividida em quatro grupos de acordo com a etio-
logia, como alterações neuromusculares, deformidades 
relacionadas a síndromes, escoliose congênita e escolio-
se idiopática. Diante da necessidade de uma intervenção 
cirúrgica, a técnica anestésica de ser escolhida com bas-
tante critério, sempre avaliando riscos e benefícios. Con-
siderando tais alterações, torna-se peculiar a abordagem 
anestésica desses pacientes. Relato de caso: Paciente 
do sexo masculino, 22 anos, 24 kg, com diagnóstico de 
malformação do sistema nervoso central, esquizencefalia 
bifrontal com sequela intelectual, epilepsia focal sintomá-
tica e escoliose neuromuscular grave. Encontra-se em uso 
regular de oxcarbamazepina 150 mg, 3 vezes ao dia, ome-
prazol em jejum 1 cp. manhã e clobazam 10 mg, 2 vezes 
ao dia. Na consulta pré-anestésica, visando a realização 
de ressecção da porção proximal do fêmur esquerdo, não 
foram identificadas alterações gerais ou nos exames labo-
ratoriais que fossem contraindicação para o procedimento 
proposto. Considerando a cirurgia ortopédica em questão, 
foi optado pela realização de raquianestesia associada a 
uma leve sedação endovenosa. Após monitorização com 
cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não in-
vasiva e termômetro, seguido da administração de anti-
bioticoprofilaxia, iniciou-se a sedação com fentanil 50 mcg 
e midazolam 5 mg em doses tituladas. Através de técnica 
asséptica, com paciente sentado, foi realizada a primeira 
tentativa do bloqueio neuroaxial via mediana no interes-
paço L4-L5, com duas punções sem sucesso. Obtivemos 
sucesso da técnica da punção no interespaço L5-S1, 
com retorno de líquido cefalorraquidiano límpido e injeção 
de 10 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica associada a  
30 mcg de morfina. O procedimento cirúrgico aconteceu 
sem intercorrências e ao final foram administrados anal-
gésicos e antieméticos rotineiros. O paciente foi encami-
nhado conforme protocolo da instituição para a unidade 
de terapia intensiva (UTI), acordado, estável hemodinâmi-
camente e em respiração espontânea sem necessidade 
de oxigenioterapia complementar. Discussão: A anestesia 
do neuroeixo em pacientes portadores de escoliose grave 
apresenta-se como um grande desafio na escolha da téc-
nica anestésica, sendo inclusive considerada como não 
recomendada no passado. Este caso demonstra e reforça 
a ampla aplicabilidade da raquianestesia. Obtivemos um 
grande êxito neste paciente que era portador de escoliose 
neuromuscular grave, evitando a necessidade do manu-
seio da via aérea ou o emprego da anestesia geral.
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Introdução: A gravidez abdominal (GA) é forma incomum 
e altamente mórbida de gravidez ectópica em que a im-
plantação fetal pode ocorrer no omento, ligamento largo, 
órgãos abdominais ou grandes vasos sanguíneos. Sua 
incidência estimada é de 1:10.000–1:30.000 e representa 
1% das gestações ectópicas. Devido à grande variabili-
dade na apresentação clínica e ausência de característi-
cas clínicas consistentes, o diagnóstico torna-se mais di-
fícil e desafiador. A maioria das gestações abdominais é 
diagnosticada após surgimento de complicações, porém, 
poucos casos evoluem assintomáticos, com diagnóstico 
tardio e raramente estabelecido antes da cirurgia. Relata-
mos o caso de uma paciente com GA avançada. Relato 
de caso: Paciente feminina, 24 anos, IMC 24 kg/m2, ASA 
II, G3P2, IG 26 semanas, feto vivo único, admitida no ser-
viço com quadro de oligodramnia e GA. Inicialmente foi 
programada intervenção com extração fetal, manuten-
ção placentária na cavidade abdominal e uso posterior 
de metotrexate. Após monitorização (cardioscopia, PAI, 
SpO2, oximetria de pulso, BIS) e 2 acessos periféricos 
calibrosos, foi realizada pré-oxigenação O2 100% e indu-
ção com remifentanil 0,15 mcg/kg/min, propofol 150 mg,  
lidocaína 80 mg, succinilcolina 80 mg EV e intubação oro-
traqueal. Mantida sob anestesia venosa total com remi-
fentanil e propofol alvo-controlado. Foi realizada extração 
de feto vivo 8 min após indução, com 940 g, Apgar 1/7/7. 
Devido à instabilidade hemodinâmica causada por sangra-
mento, estimado em 3,5 L, com necessidade de noradre-

nalina 0,05 mcg/kg/min, foi realizada conversão para anes-
tesia geral balanceada com sevoflurano (CAM < 1). Foram 
utilizados 3000 ml de solução cristaloide, 500 ml de hidro-
xietilamido 6% e 1 concentrado de hemácias. Diurese 300 
ml. O procedimento teve duração total de 150 min, sendo 
exequível a extração total da placenta e manutenção uteri-
na. Ao fim do ato cirúrgico, foi submetida a TAP block bila-
teral com ropivacaína 0,4% 160 mg. A paciente foi extuba-
da sem intercorrências, obtendo alta hospitalar 5 dias após 
o procedimento. O RN evoluiu para óbito com 9 dias de 
internação. Discussão: A GA avançada é definida como a 
progressão extrauterina além de 20 semanas de gestação 
com feto em crescimento e desenvolvimento. São fatores 
de risco: cirurgias uterinas, dilatação ou curetagem, histó-
ria de inseminação artificial, gravidez tubária ou do corno 
uterino. Apesar de cuidados pré-natais focados e modali-
dades avançadas de imagem, apenas 20–40% dos casos 
de GA são diagnosticados no pré-operatório. Essa rara 
ocorrência obstétrica é desafio anestésico com alta mor-
talidade do binômio materno-fetal (materna estimada em 
0,5–18% e mortalidade perinatal de 45–90%). O risco de 
hemorragia materna, coagulopatia, embolia e formação de 
fístula é elevado, além da incidência de 25–40% de malfor-
mações fetais. A preparação pré-operatória adequada e os 
cuidados oferecidos por equipe multidisciplinar se fazem 
necessários para otimizar os desfechos materno-fetais.
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Introdução: A termorregulação se dá pelo balanço en-
tre perda e produção de calor, essencial para a manu-
tenção da temperatura corporal central. A anestesia e a 
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cirurgia podem causar perturbações térmicas significa-
tivas. O uso de anestésicos opioides, como a morfina, 
pode alterar a via de produção de calor promovendo a 
hipotermia, entretanto esse mecanismo é incomum em 
bloqueios de neuroeixo através de administração via 
peridural. Relato de caso: Paciente masculino, 65 anos, 
ASA II, hipertenso e diabético, com cisto hemorrágico 
de adrenal direita submetido a suprarrenalectomia sob 
anestesia combinada geral e peridural com cateter po-
sicionado em T9-T10 e fixado a 12 cm da pele. Proce-
dimento sem intercorrências, realizado com manta tér-
mica inferior e mantendo estabilidade hemodinâmica. 
Administrado ropivacaína 0,3% 8 ml no início da cirurgia 
e 3 mg de morfina via cateter 40 min antes do término 
da cirurgia, Aldrete 9 à saída de sala operatória. Na re-
cuperação pós-anestésica, em torno de 1h30min após 
a administração de morfina, apresenta sudorese profu-
sa em tronco e hipotermia aferida em termômetro axi-
lar (35,1°C), mantendo-se com glicemia de 147 mg/dl,  
sem alterações hemodinâmicas. Administrado 0,4 mg 
de naloxona intravenosa com reversão do quadro, 
melhora da sudorese e normalização da temperatura 
(36,5°C). Discussão: A hipotermia pode ter inúmeros 
efeitos deletérios como o maior tempo de internação 
hospitalar; tremor; coagulopatias; aumento da necessi-
dade de transfusão; precipitação de eventos cardíacos; 
infecção de ferida cirúrgica; entre outros. O bloqueio de 
neuroeixo pode causar hipotermia pela redistribuição de 
calor para periferia, simpatectomia/vasodilatação, per-
da da vasoconstrição termorregulatória e pela redução 
do limiar de tremores. A contribuição relativa de cada 
mecanismo permanece desconhecida. Especificamente 
em relação aos opioides, podem ocasionar a queda de 
temperatura por meio da atuação em receptores mu¹ e 
kappa, aos quais a morfina tem baixa sensibilidade. As-
sim, não é um fenômeno frequente durante a anestesia 
peridural, sendo mais comum ocorrer na raquianeste-
sia por possibilitar maior difusão da droga para o SNC. 
O presente relato evidenciou um mecanismo não usual 
de alteração do controle térmico temporal, no contexto, 
associado a administração de morfina peridural. Ressal-
ta-se, assim, a importância do tema abordado tendo em 
vista a carência de descrições de casos semelhantes na 
literatura e a necessidade de estabelecer novos proto-
colos que envolvam a medida de temperatura na SRPA 
considerando os malefícios causados pela hipotermia.
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Introdução: As reações do tipo alérgico ao azul patente 
apresentam variados graus de gravidade, desde diminui-
ção da oximetria de pulso, manifestações cutâneas, até 
repercussões hemodinâmicas e necessidades de drogas 
vasoativas em alguns casos classificados como severos. 
O objetivo deste relato de caso é apresentar um caso de 
reação alérgica, no período intraoperatório, após injeção 
subcutânea periareolar do corante azul patente numa ci-
rurgia de mama. Relato de caso: Paciente programada 
para quadrantectomia de mama direita associada a bióp-
sia de linfonodo sentinela direito e reconstrução de mama 
direita. Aproximadamente 15 min após a injeção do azul 
patente, ocorreu hipotensão arterial (80x40 mmHg) e au-
mento da FC: 100 bpm, sem alterações no ritmo cardía-
co, SatO2 e capnografia. Foram administrados 500 ml de 
ringer lactato e diminuição da concentração inspirada de 
sevoflurano (1,5%). Aproximadamente 10 min após a re-
posição volêmica e redução da fração inspirada de sevo-
flurano, a pressão arterial era de 100x60 mmHg e FC: 70 
bpm, sem alterações nos demais parâmetros. Ao término 
do procedimento cirúrgico, após a retirada dos campos 
cirúrgicos, foi observada a presença de numerosas placas 
urticariformes azuladas em tórax, abdome e região inter-
na das coxas. Foi administrado hidrocortisona (500 mg)  
e difenidramina (50 mg). Após 60 min de permanência 
na SRPA, não apresentava alterações cutâneas, com 
estabilidade cardiovascular e respiratória. Discussão: As 
alterações hemodinâmicas sugestivas de reação alérgica 
ao azul patente foram evidenciadas após 15 min da inje-
ção do corante azul patente, período similar ao que consta 
na literatura, que varia de 8–45 min. Alterações cutâneas 
como urticária, pápulas azuis, eritema e placas difusas 
maculopapulares, acompanhadas ou não de colapso cir-
culatório, broncoespasmo e diminuição na saturação de 
oxigênio são descritas como manifestações clínicas da 
reação alérgica ao azul patente. O tratamento consiste na 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

370

administração de oxigênio a 100%, infusão venosa rápida 
de fluidos, anti-histamínicos, difenidramina, glicocorticoi-
des, além de adrenalina nos casos mais severos. A nossa 
paciente apresentou uma reação alérgica ao corante azul 
patente que evoluiu satisfatoriamente, sem sequelas. Por-
tanto, o anestesista deve estar atento às possíveis altera-
ções cutâneas e hemodinâmicas consequentes da reação 
alérgica ao azul patente, a fim da instituição precoce do 
tratamento para evitar maiores complicações.
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Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma doença far-
macogenética, secundária à exposição a anestésicos ina-
latórios e succinilcolina, relacionada à liberação exacerba-
da de cálcio no mioplasma, levando a hipermetabolismo e 
rabdomiólise. Os quadros clínicos classicamente descri-
tos são de apresentações de rápido início e evolução. En-
tretanto, com a evolução das técnicas anestésicas (uso de 
anestésicos inalatórios com menor potencial desencadea-
dor, de adjuvantes e menor uso de succinilcolina) é cada 
vez mais comum o aparecimento de manifestações insi-
diosas. Este relato de caso descreve um caso suspeito de 
hipertermia maligna de apresentação atípica, forma que 
vem sendo cada vez mais incidente no contexto das técni-
cas novas anestésicas. Relato de caso: Homem, 41 anos, 
sem comorbidades, submetido a trissegmentectomia he-
pática para tratamento de tumor de Klatskin. Realizada 
anestesia geral balanceada com sevoflurano e bloqueio 
peridural. Utilizados na indução anestésica: midazolam, 
fentanil, cetamina, lidocaína, propofol, rocurônio e dex-
medetomidina em infusão contínua. Paciente começou a 
apresentar elevação do EtCO2, controlada às custas de 
elevado volume minuto. Necessárias múltiplas doses de 

rocurônio para adequado relaxamento. Após 4 h de expo-
sição ao sevoflurano, paciente evoluiu com hipertermia e 
sudorese profusa. Sob suspeita de bacteremia, foi amplia-
do o espectro antibiótico e administrada dipirona. Man-
tendo hipertermia, paciente evoluiu acidose metabólica 
láctica e hipercalemia, progredindo para choque circulató-
rio e necessidade de amina em dose alta. Interrompida a 
administração de sevoflurano, iniciado resfriamento ativo 
e administrado dantrolene. Houve melhora da hipertermia 
e foi possível reduzir o volume minuto progressivamen-
te. Encaminhado ao CTI, evoluiu para insuficiência renal 
aguda dialítica e hepática, seguido de óbito. Discussão: 
O grande desafio do caso foi, diante da manifestação in-
sidiosa e atípica, considerar a HM como um diagnóstico 
diferencial. A suspeita inicial diante da hipertermia foi de 
bacteremia, diagnóstico mais prevalente. A elevação do 
EtCO2, que não se deu de forma abrupta como classica-
mente descrito e foi parcialmente controlada com eleva-
ção do volume minuto, retardou a suspeita diagnóstica. 
O uso de fármacos e técnicas com potencial de mascarar 
os sinais da crise hipermetabólica presente na hipertermia 
maligna, como a dexmedetomidina, que pode atenuar a 
taquicardia e a hipertensão típicas e o bloqueio de neu-
roeixo, que causa simpatólise importante também são 
fatores que afastaram a suspeita diagnóstica. O uso de 
adjuvantes permite trabalharmos com uma CAM (concen-
tração alveolar mínima) de sevoflurano mais baixa, poden-
do explicar o retardo no início e a atenuação dos sinais da 
crise. O uso de bloqueadores neuromusculares adespo-
larizantes também pode mascarar a rigidez generalizada 
e está associado a demora no início da crise. Logo, é im-
portante que os anestesiologistas estejam atentos a essa 
mudança de perfil de apresentação clínica da HM.
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Introdução: A ponte miocárdica é uma anomalia congê-
nita das artérias coronárias em que feixes de miocárdio 
envolvem um segmento de artéria coronária epicárdica, 
levando a compressão de um segmento na sístole ven-
tricular, se revertendo na diástole. Ela constitui um dos 
principais diagnósticos diferenciais de doença arterial 
coronariana, podendo se manifestar como dor toráci-
ca, infarto agudo do miocárdio ou morte súbita, mas na 
maioria das vezes é assintomática. Sua fisiopatologia 
ainda é controversa. Seu diagnóstico clínico deve ser 
considerado em pacientes com dor no peito e sem fa-
tores de risco para doenças cardiovasculares. Este tra-
balho tem o objetivo de relatar uma apresentação dra-
mática desta condição clínica, levando a um conjunto de 
manifestações clínicas cardiovasculares graves após o 
bloqueio subaracnóideo, num paciente previamente hí-
gido candidato a uma cirurgia ortopédica eletiva. Relato 
de caso: Masculino, 25 anos, sem comorbidades pré-
vias, candidato à artroscopia de joelho, em caráter ele-
tivo. Após monitorização multiparamétrica e venóclise, 
foi realizada a raquianestesia com solução intratecal de 
bupivacaína hiperbárica 13 mg e fentanil 20 mcg, ao ní-
vel de L3-L4, evolui com bradicardia sintomática. Foram 
administrados atropina 1 mg, sem resposta adequada, 
e efedrina 10 mg endovenosos (EV). O paciente evoluiu 
com ritmo compatível de taquicardia supraventricular 
(FC: 154 bpm), sem instabilidade hemodinâmica inicial-
mente. Optado pela realização de manobra vagal, sem 
êxito, e administração de adenosina (6–12 mg EV), com 
reversão da arritmia. A frequência cardíaca foi controlada 
com metoprolol 5 mg EV. Entretanto, o paciente evoluiu 
com edema agudo pulmonar hipertensivo, sendo insti-
tuída ventilação não invasiva e dripping de nitroglicerina  
5 mcg/min EV. O procedimento foi suspenso e o paciente 
foi transferido para a unidade coronariana. A gasomentria 
revelava hipoxemia e acidose metabólica, sendo neces-
sárias a entubação orotraqueal e ventilação mecânica. O 
raio X apresentava padrão de congestão pulmonar. ECO-
TT com área de hipocinesia ântero-septal. A cineangio-
coronariografia foi compatível com o diagnóstico de pon-
te miocárdica. O paciente permaneceu hospitalizado por 
10 dias, sendo extubado no 4o dia após o evento, e enca-
minhado ao ambulatório de cardiologia após a alta. Dis-
cussão: Os sintomas relacionados a tal condição podem 
ser precipitados por exercícios físicos ou por situação de 
estresse orgânico, sendo confundidos com repercussões 
da doença aterosclerótica coronariana, especialmente na 
população mais jovem, nos quais o diagnóstico diferencial 
de ponte miocárdica deve ser lembrado. No presente tra-
balho, documentamos as repercussões clínicas ocorridas 
ainda em sala de cirurgia, bem como as dificuldades en-
frentadas para o correto manuseio do quadro. Enfatiza-se 

a necessidade da atualização constante da equipe no su-
porte avançado de vida, uma vez que o retardo na exe-
cução das medidas poderia levar a desfechos negativos.

Referências
Kloesel B, Richtsfeld M, Konia M et al. Management and 
Anesthetic Considerations for Patients With Anomalous 
Aortic Origin of a Coronary Artery. Semin Cardiothc Vasc 
Anesth. 2018;22(4):383-94.
Corban MT, Hung OY, Eshtehardi P et al. Myocardial brid-
ging: contemporary understanding of pathophysiology 
with implications for diagnostic and therapeutic strate-
gies. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2346-55.

Resposta hemodinâmica à intubação e ex-
tubação traqueal com ropivacaína versus 
lidocaína na anestesia tópica das vias aé-
reas: ensaio clínico randomizado

Manoel Olimpio Sales Neto¹*, Elisa Serra Alvim da Sil-
veira¹, Jane Auxiliadora Amorim², Edgar Vieira do Nas-
cimento¹, Celina Aurea Malta Ramalho¹, Rodrigo José 
Floro Luciano da Silva² 

¹Hospital Getúlio Vargas, ²Hospital dos Servidores do 
Estado

Instituição: CET em Anestesiologia do Hospital Getúlio 
Vargas, Recife/PE
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A laringoscopia pode provocar alterações he-
modinâmicas como hipertensão, taquicardia e arritmias de-
vido à estimulação simpática e liberação de catecolaminas. 
Estratégias farmacológicas vêm sendo adotadas para mini-
mizar os efeitos colaterais do manejo da via aérea, dentre 
elas a administração tópica de anestésico local. O objetivo 
deste estudo foi comparar a eficiência da lidocaína versus 
ropivacaína na atenuação da resposta hemodinâmica du-
rante o manuseio da via aérea, assim como a incidência 
de bucking e tosse durante a extubação traqueal. Métodos: 
Tratou-se de um ensaio clínico randomizado duplamen-
te encoberto, com amostra de 35 pacientes. Todos foram 
submetidos a anestesia geral balanceada e administrado 
rocurônio para bloqueio neuromuscular. A anestesia tópica 
das vias aéreas foi realizada através da laringoscopia com 
auxílio do videolaringoscópio e utilização de atomizador. Os 
pacientes foram alocados em três grupos: grupo (L), para 
anestesia tópica das vias aéreas com 6 ml de lidocaína a 2%; 
grupo (R) 6 ml de ropivacaína a 0,75%; e grupo controle (C)  



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

372

6 ml de solução salina 0.9%. Foram avaliados pressão ar-
terial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e frequência cardíaca 
(FC) nos momentos: (T0) previamente a indução anestésica; 
(T1) após indução; (T2) 3 min após a realização da anestesia 
tópica; (T3) imediatamente após a introdução do tubo no 
lúmen traqueal; (T4) 2 min após intubação; (T5) 4 min após 
intubação; (T6) quando interrompida a administração dos 
anestésicos; (T7) após a retirada do tubo do lúmen traqueal. 
Foi considerado significativo o valor de p < 0,05. Resulta-
dos: Os grupos foram homogêneos quanto a idade, gêne-
ro, IMC, comorbidades e duração da cirurgia. A resposta 
hemodinâmica à intubação não foi abolida em nenhum dos 
pacientes, entretanto os grupos L e R foram estatisticamen-
te mais eficazes que o grupo controle na atenuação da al-
teração da PAS nos momentos T3, T4 e T5, tendo o grupo 
L superioridade ao R em T3 (L 12,99 ± 18,42% vs. R 16,69 
± 25,24%; p = 0,018). Em T4 e T5, o grupo R demonstrou 
melhor eficácia na atenuação da PAS quando comparada 
a L (T4: R 8,15± 25,43% vs. L 16,90 ± 36,38%; p = 0,021 
e T5: R 10,49 ± 34,50% vs. L-6,95 ± 19,97%; p = 0,004). 
Não houve diferenças significativas entre os grupos na PAD 
e FC em nenhum dos tempos analisados. A incidência de 
tosse e bucking foi menor no grupo L em relação aos de-
mais, porém os valores não tiveram significância estatística 
(bucking: L 18,2% vs. R 41,7% vs. C 58,3%; p = 0,165/ 
tosse: L 0% vs. R 33,3% vs. C 25%; p = 0,165). Conclu-
são: A anestesia tópica das vias aéreas com ropivacaína 
e lidocaína atenuou significativamente variações da PAS à 
intubação. Porém, quanto a avaliação da incidência de bu-
cking, tosse e alterações da PAD e FC, não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos.
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Introdução: O surgimento da pandemia de SARS-CoV-2 
dificultou a realização de consultas presenciais, determi-
nando grande crescimento do emprego da telemedicina 
a qual, com a publicação da Lei no 13.989/2020 teve sua 
utilização regulada em caráter emergencial. Em abril de 
2022, o CFM publicou a Resolução no 2314/2022 regu-
lando e ampliando o seu uso no Brasil. O objetivo desta 
revisão narrativa foi destacar quais modalidades da te-
lemedicina estão sendo, preferencialmente, empregadas 
nos diversos momentos do perioperatório, além de apon-
tar as possíveis vantagens e desvantagens. Métodos: Foi 
realizada uma busca por artigos no PubMed utilizando a 
seguinte estratégia de busca: (Perioperative Period) or (Pe-
rioperative Care) or (Preoperative Period) or (Preoperative 
Care) or (Postoperative Care) or (Postoperative Period) or 
(Surgical Procedures, Operative) or (Intraoperative Period) 
and ((Telemedicine) or (Telemonitoring) or (Telesurgery) and 
(Patient safety). Utilizaram-se como critério de inclusão 
“Tratar de telemedicina e de perioperatório” e de exclusão 
“Publicação anterior a 2013 ou não se encontrar disponí-
vel na língua inglesa”. Os artigos foram distribuídos em 3 
grupos de interesse e aplicabilidade: pré-operatório (G1), 
intraoperatório (G2) e pós-operatório (G3). Resultados: Ini-
cialmente, foram obtidas 165 publicações e 59 seleciona-
das para leitura. Após a aplicação dos critérios de inclusão 
e exclusão, 17 artigos foram excluídos e os 42 restantes 
foram selecionados, analisados e classificados nos gru-
pos: 14 no G1, 8 no G2 e 20 no G3. Os artigos alocados 
no G1 abordavam, preferencialmente, a teleconsulta e a 
teleinterconsulta como principais ferramentas; no G2 a te-
lecirurgia, a telerobótica e a teleinterconsulta e no G3 a 
telereabilitação e a televigilância. Os artigos ressaltaram 
que as teleconsultas reduzem a exposição dos pacientes 
ao ambiente hospitalar, mitigando o risco de exposição à 
contaminação, fundamental durante a pandemia da SAR-
S-CoV-2. Durante as cirurgias, as equipes podem obter 
apoio de profissionais especializados localizados em ou-
tras regiões, através da teleinterconsulta. No pós-opera-
tório, o telemonitoramento mostrou-se útil para o acom-
panhamento mais constante da recuperação do paciente, 
além de reduzir o retorno do paciente ao hospital. Con-
clusão: Ainda existem desafios para uma aplicação ampla 
e segura da telemedicina em suas diversas modalidades, 
como a falta de treinamento, de profissionais capacita-
dos, o alto custo de equipamentos, a acessibilidade e a 
segurança de dados, considerando a Lei Geral de Prote-
ção de Dados. Novos estudos relacionados ao tema são 
necessários para que se possa utilizar da telemedicina no 
perioperatório de modo seguro e eficiente, considerando 
as modalidades mais adequadas em cada momento do 
perioperatório favorecendo a adequação de equipamen-
tos e habilidades.
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Semaglutida e conteúdo gástrico resi-
dual em pacientes submetidos a endos-
copia: um estudo de coorte retrospectivo
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Marcella Pellicciotti de Sousa, Leopoldo Muniz da Silva 
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Introdução: Os agonistas do receptor do peptídeo-1 se-
melhante ao glucagon (GLP-1RAs) são destinados ao 
tratamento da diabetes mellitus tipo 2 e emagrecimento. 
Um de seus efeitos é o retardo no esvaziamento gástrico. 
Nenhum estudo quantificou o risco de broncoaspiração 
em pacientes sob uso recente submetidos a anestesia. 
Hipotetizamos que seu uso perioperatório gera atraso no 
esvaziamento gástrico e consequente risco de broncoas-
piração, apesar do tempo de jejum adequado. O objetivo 
é analisar se o uso pré-operatório de semaglutida se rela-
ciona a presença de conteúdo gástrico residual (CGR) em 
pacientes em jejum submetidos a endoscopia. Métodos: 
Estudo de coorte retrospectiva. Foram revisados todos os 
prontuários dos pacientes submetidos a endoscopia de 
julho de 2021 a março de 2022. O desfecho primário foi 
a presença de conteúdo gástrico residual (qualquer con-
teúdo sólido da faringe até o piloro, ou conteúdo líquido 
com volume > 0,8 ml/kg). Os pacientes foram agrupados 
a depender do uso de semaglutida nos 30 dias que ante-
cederam o exame (SG), ou não (NSG). Durante esse pe-
ríodo, 886 procedimentos endoscópicos foram realizados, 
dos quais 404 eram elegíveis. Regressão logística multiva-
riada e cálculo de escore de propensão foram utilizados 
na análise. Resultados: Dos 404 indivíduos, 33 pertence-
ram ao SG e 371 ao NSG. A prevalência de CGR foi de 
6,68% (27) na amostra global, 24,24% (8) no SG e 5,12% 
(19) no NSG (p < 0,001). Na análise ajustada, o uso de 
semaglutida [RP 3.51 (95% CI 1,38–8,95)] e os sintomas 
digestivos (náuseas, vômitos e desconforto epigástrico) 
[RP 3,29 (95% CI 1,32–8,70)] se associaram à presença de 
conteúdo gástrico residual, enquanto colonoscopia com-
binada a endoscopia foi fator protetor [RP 0.37 (95% CI 

0,16–0,87)]. A variável composta “uso de semaglutida e 
sintomas digestivos” se associou a maior risco de CGR 
[RP 9,46 (IC 95% 3,13–28,59)]. A duração do jejum para lí-
quidos claros e sólidos não diferiu entre os 2 grupos e nem 
em relação ao CGR. O tempo médio de suspensão da se-
maglutida em pacientes com e sem CGR foi 10,5±5,52 e 
10,2±5,62 dias, respectivamente (p = 0,54). Não houve 
relação entre o uso de semaglutida e o volume quantifica-
do de CGR pelo endoscopista (p = 0,99). Houve um caso 
de broncoaspiração no SG (3,03%) e nenhuma no NSG. 
Conclusão: O uso do semaglutida foi associado ao atraso 
no esvaziamento gástrico e ao aumento do risco de CGR 
em pacientes em jejum com possível aumento no risco 
de broncoaspiração. Sintomas digestivos anteriores à en-
doscopia foram preditores para CGR e a triagem desses 
sintomas imediatamente antes do procedimento pode ser 
uma estratégia para estratificar usuários de semaglutida 
com maior risco de CGR. O tempo de suspensão não foi 
um preditor confiável para o desfecho.
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Shunt intracardíaco detectado por ter-
modiluição transpulmonar durante trans-
plante hepático: relato de caso
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Introdução: A presença de shunts intracardiácos usual-
mente é descoberta na avaliação pré-operatória de pa-
cientes candidatos à transplante hepático, especialmente 
durante screening para causas de hipoxemia. Entretanto, 
se essa avaliação não foi feita previamente, o diagnós-
tico pode ser feito somente no período intraoperatório, 
podendo potencialmente mudar a conduta do anestesio-



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

374

logista. Relato de caso: Homem, 60 anos, ASA P3E, com 
diagnóstico de CHC, MELD 18 e candidato à transplante 
hepático. Comorbidade: hipertensão arterial sistêmica. 
Avaliação cardíaca pré-operatória sem alterações. Admi-
tido na SO e após monitorização básica, induzido com 
propofol, fentanil e rocurônio. IOT sem intercorrências. 
Monitorização com termodiluição transpulmonar (TTP) via 
artéria femoral direita, cateter de artéria pulmonar e eco-
cardiograma transesofágico (ETE). Tromboelastometria 
basal com padrão normal. Cirurgia sem intercorrências. 
O clampeamento da veia cava inferior foi parcial (método 
“piggy-back”), sendo administrado heparina 2000 UI an-
tes do mesmo. Não houve síndrome de pós-reperfusão 
e o paciente permaneceu estável hemodinamicamente. 
Entretanto, 10 min após a reperfusão do enxerto, a curva 
de TTP apresentou uma característica bifásica (“camel 
curve”), sugestiva de shunt D-E. A avaliação com ETE 
por meio de injeção de salina contrastada (microbolhas) 
detectou a presença de shunt intracardíaco D-E devido 
a um forame oval patente (FOP). Tanto a pressão venosa 
central (PVC) quanto a pressão de artéria pulmonar (PAP) 
aumentaram após a reperfusão em comparação aos va-
lores basais (PVC: 14 vs. 8 e PAP 30 vs. 24). Não houve 
episódios de hipoxemia durante o procedimento. Extu-
bado na SO, lúcido e sem déficit neurológico agudo. Na 
UTI, evoluiu com disfunção do enxerto progressiva, evo-
luindo para óbito no D18PO. Discussão: A análise do for-
mato da curva de TTP deve ser feita rotineiramente, uma 
vez que pode sugerir condições clínicas diversas. Proto-
colos de ETE devem incorporar de forma rotineira o teste 
de microbolhas para descartar FOP no intraoperatório. 
A presença de shunt intracardíaco devido à FOP traz o 
potencial de embolia paradoxal durante o transplante he-
pático, especialmente após a reperfusão quando a PVC 
costuma aumentar, favorecendo a inversão do gradien-
te pressórico entre o átrio direito e esquerdo. Além de 
embolia aérea, há risco teórico de migração de trombo 
(“thrombus in transit”), uma vez que trombose intracar-
díaca tem sido relatada em até 4% dos pacientes. Uma 
vez diagnosticado FOP no pré-operatório, a maioria dos 
centros realiza conduta conservadora, não realizando 
o fechamento antes do transplante. O anestesiologista 
deve permanecer vigilante quanto às possíveis compli-
cações nestes pacientes.
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Síndrome de hipermetabolismo em pa-
ciente pediátrico submetido a amidalec-
tomia: um caso de hipertermia maligna?
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Introdução: A hipertermia maligna é uma doença ge-
nética, caracterizada por rigidez muscular, taquicardia, 
hipertermia e elevação da fração exalada de gás car-
bônico; ou seja, sinais clínicos de estado hipermeta-
bólico. Geralmente, ocorre em pacientes susceptíveis 
após exposição intraoperatória a agentes halogenados 
ou a bloqueadores neuromusculares (especialmente a 
succnilcolina). O reconhecimento e diagnóstico preco-
ce, além da instituição do tratamento adequado, obje-
tivam evitar tais desfechos extremamente desfavorá-
veis. O objetivo deste trabalho é descrever um possível 
caso da doença em uma paciente pediátrica, sem co-
morbidades prévias, submetida a adenoamigdalecto-
mia bilateral no Hospital Agamenon Magalhães. Rela-
to de caso: GVSM, 6 anos, sexo feminino, 22 kg, sem 
comorbidades, alergias ou cirurgias prévias; exames 
pré-operatórios sem alterações. Submeteu-se a sua 
primeira cirurgia, cuja proposta anestésica foi aneste-
sia geral balanceada. Para melhor conforto, optou-se 
por indução inalatória com sevoflurano 6% em más-
cara facial. Logo após, durante tentativa de venóclise 
em braço esquerdo, foi percebida intensa rigidez mus-
cular de extremidades e de masseter. Associado, hou-
ve incremento importante da capnografia (EtCo2 &gt; 
100 mmHg), da temperatura (37,7°C) e da frequência 
cardíaca (150 bpm). Nesse momento, desligou-se o 
vaporizador e prosseguiu para indução venosa (remi-
fentanil, propofol e lidocaína) e intubação por video-
laringoscopia. Gasometria evidenciava acidose respi-
ratória leve (pH 7,3; PCO2 43; e HCO3 22). Contato 
direto com Hotline da Unifesp permitiu agilidade no 
atendimento e recomendações importantes, como a 
utilização de dantrolene apenas se paciente evoluísse 
com instabilidade, hipertermia ou alterações neuroló-
gicas; uso este que não se fez necessário, tendo em 
vista a rápida melhora clínica e recuperação do quadro 
após descontinuidade do sevoflurano, permitindo que 
a paciente fosse extubada ainda em sala, despertando 
consciente e orientada. Discussão: Hipertermia malig-
na é uma doença genética da musculatura esquelética 
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que se manifesta tipicamente como crise hipermeta-
bólica. Suas manifestações iniciais são taquicardia, ta-
quipneia, rigidez muscular, hipercarbia, mioglobinúria 
e distúrbios bioquímicos (sobretudo de potássio e de 
função renal). O diagnóstico definitivo é realizado por 
meio de biópsia muscular associada com teste de con-
tração halotano-cafeína, que tem sensibilidade e espe-
cificidade de 85%. O prognóstico piora quanto maior  
o tempo para diagnóstico e introdução do tratamento, o  
qual deve consistir na interrupção dos agentes desen-
cadeantes, hiperventilação, iniciar o dantrolene sódi-
co na dose de 2,5 mg/kg para reversão da acidose, 
correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, resfriamento 
ativo, estímulo da diurese e tratamento das arritmias.
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Introdução: Os bloqueadores neuromusculares são os 
fármacos clinicamente mais envolvidos com reações de 
hipersensibilidade. O rocurônio possui perfil farmaco-
cinético favorável ao uso clínico com duração interme-
diária e rápido início de ação. O advento do antagonista 
específico sugamadex difundiu amplamente seu uso e 
trouxe maior segurança na utilização. Neste estudo, re-
latamos um caso de anafilaxia induzida por rocurônio e 
revertida após a administração do sugamadex. Relato 
de caso: Paciente 6 anos, masculino, 30 kg, admitido 
em sala de cirurgia para videotoracoscopia, sem histó-
rico de alergias. Na admissão em sala de cirurgia apre-
sentava pressão arterial (PA) 100x50 mmHg, frequência 
cardíaca (FC) 130 bpm, saturação de oxigênio 99% em 
ar ambiente. Foi iniciada a pré-oxigenação, seguida de 

indução anestésica com 2 mg de midazolam, 150 mcg  
de fentanil, 120 mg de propofol e após perda da cons-
ciência 20 mg de rocurônio. Aproximadamente 1 min 
após o rocurônio, o paciente apresentou rubor em re-
gião torácica, evoluindo progressivamente para abdo-
me, membros superiores e face. A hipótese diagnóstica 
foi reação alérgica e nesse momento foi administrado 
30 mcg de adrenalina e realizada a intubação orotra-
queal. À ausculta pulmonar apresentava roncos difusos, 
FC 160 bpm e PA 60x30 mmHg. Foram administradas 
subsequentemente mais 3 doses de 30 mcg de adrena-
lina, em intervalos de 5 min, totalizando 120 mcg, sem 
resposta clínica. O paciente evoluiu hemodinamicamen-
te instável, PA média 41 mmHg e FC 180 bpm, com 
petéquias, rash cutâneo difuso e bradicardia. Foram 
iniciadas manobras de ressuscitação cardiopulmonar 
e administrado 480 mg de sugamadex (dose plena de 
16 mg/kg). Aproximadamente 2 min após o sugamadex, 
houve melhora dos parâmetros hemodinâmicos com 
aumento da FC até 160 bpm, PA 91 x 46 mmHg (média 
de 61 mmHg) e melhora progressiva do rash cutâneo. O 
procedimento foi suspenso e o paciente encaminhado 
à UTI com evolução favorável e sem necessidade de 
drogas vasoativas. Discussão: O sugamadex é uma mo-
lécula que engloba o rocurônio e remove-o do plasma 
e da junção neuromuscular, para em seguida a droga 
ser excretada de forma inerte na urina. Nesse contex-
to, acredita-se que a atuação do sugamadex frente às 
moléculas do rocurônio, livres ou acopladas a IgE, seja 
retirá-las da circulação, sendo esse mecanismo o res-
ponsável pela reversão das manifestações clínicas da 
reação anafilática. Entretanto, são necessários estudos 
para comprovar que o complexo rocurônio-sugamadex 
impediria o agravamento de uma reação de hipersensi-
bilidade. Esse mecanismo apresenta extrema importân-
cia na atuação do sugamadex nas reações anafiláticas 
grau III e IV, que podem provocar consequências de-
sastrosas pondo em risco a vida do paciente. Diante da 
escassez de publicações relacionadas ao uso do suga-
madex na reversão da anafilaxia por rocurônio, esse re-
lato pode contribuir na reversão de casos de anafilaxia 
perioperatória.
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Suspeita de feocromocitoma em indução 
anestésica de paciente com neurofibro-
matose tipo 1: relato de caso
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Introdução: Os feocromocitomas são raros tumores 
neuroendócrinos secretores de catecolaminas oriun-
dos das células cromafins da medula adrenal ou dos 
gânglios simpáticos, com incidência de 0,8 casos/100 
mil pacientes. A maioria dos casos é esporádica, em-
bora existam distúrbios familiares associados a essa 
neoplasia, dentre eles a neurofibromatose tipo 1 (NF1). 
Clinicamente, o feocromocitoma caracteriza-se pela 
tríade clássica de cefaleia paroxística, sudorese e ta-
quicardia. A associação entre NF1 e feocromocitoma é 
incomum, e uma característica específica desse tumor 
é a possibilidade de ocorrência de crise hipertensiva e 
instabilidade hemodinâmica durante a indução anes-
tésica, como será descrito no caso a seguir. Relato de 
caso: Paciente masculino, 51 anos, portador de NF1, 
ASA II, internado eletivamente para ressecção de tumor 
mandibular. Em avaliação pré-anestésica, não referia 
outras comorbidades, uso de medicamentos ou aler-
gias, e o exame físico era normal. Durante a indução 
anestésica venosa, antes da laringoscopia, o paciente 
apresentou pico hipertensivo (263/170 mmHg), taqui-
cardia (155 bpm) e extrassístoles ventriculares. O pro-
cedimento foi suspenso e foi administrado hidralazina 
e metoprolol. Diante da instabilidade hemodinâmica 
descrita, suspeitou-se de feocromocitoma, e o pacien-
te foi encaminhado à clínica médica, que confirmou o 
diagnóstico, sendo o paciente encaminhado para ci-
rurgia. Discussão: A associação entre NF1 e feocromo-
citoma é incomum e o tratamento desse tumor é cirúr-
gico. Os pacientes apresentam alta morbimortalidade 
e elevado risco anestésico, devido à elevação crônica 
de catecolaminas, o que favorece eventos cardiovas-
culares. Na avaliação pré-anestésica, é necessário que 
haja um preparo multidisciplinar iniciado até 3 sema-
nas antes da cirurgia, com ênfase em controle pres-
sórico. Em relação à técnica anestésica, são utilizadas 
anestesia geral ou combinada, sendo esta geralmente 
escolhida devido ao bloqueio simpático, pois protege 
o paciente da liberação de catecolaminas durante a 

manipulação cirúrgica e confere analgesia pós-operató-
ria satisfatória. Durante a indução anestésica, deve-se 
evitar o uso de medicamentos que potencializam a libe-
ração de catecolaminas ou de histamina. A hipertensão 
arterial pode ocorrer durante a indução anestésica, a 
intubação, a insuflação do pneumoperitônio e a ma-
nipulação do tumor. Ademais, é esperada hipotensão 
arterial após clampeamento da veia renal com queda 
abrupta da atividade simpática. No pós-operatório, de-
ve-se atentar para instabilidade hemodinâmica, hipogli-
cemia, insuficiências adrenal e renal. Diante da elevada 
morbimortalidade dos pacientes com feocromocitoma, 
é necessário elevado índice de suspeição em pacientes 
com NF1, mesmo que assintomáticos.
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Introdução: O sugamadex é uma gama-ciclodextrina 
capaz de reverter seletivamente bloqueadores neuro-
musculares amino-esteroides, como o rocurônio, com 
rapidez, previsibilidade e menor risco de bloqueio resi-
dual. Mas, conforme o fabricante, seu uso associou-se 
a arritmias, em especial as bradicardias. Observamos 
uma taquiarritmia com bloqueio de ramo esquerdo 
após o uso do sugamadex genérico, introduzido no 
Brasil após a quebra da patente no corrente ano. Relato 
de caso: Mulher, 41 anos, 78 kg, 1,60 m, ASA I, sub-
meteu-se a uma histerectomia total com anexectomia 
bilateral por videolaparoscopia devido a leiomiomatose 
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sob anestesia geral combinada com raquianestesia. O 
parecer cardiológico e a avaliação pré-operatória não 
detectaram alterações significativas, exceto pela der-
matite herpetiforme, tratada com dapsona 100 mg/
dia, bem como queixas de ansiedade e epigastralgia. 
A monitorização revelou PA 141x86 mmHg, FC 95 bpm, 
SPO2 99%. Após a venóclise, foi iniciada a hidratação 
com ringer lactato e ansiólise com 3 mg de midazolam 
intravenoso. Em seguida, efetuou-se raquianestesia 
com administração, via intratecal, de 12 mg de bupiva-
caína hiperbárica; 0,1 mg de morfina; 20 mcg de fenta-
nil. Após observado bloqueio sensitivo em T10, suce-
deu-se a pré-oxigenação e a indução anestésica com 
administração de 80 mcg de fentanil, 200 mg propofol e 
50 mg rocurônio intravenoso em bolus. Após intubação 
orotraqueal e cuidados habituais, a paciente foi mantida 
em ventilação mecânica e anestesia geral balanceada 
com sevoflurano a 2% e remifentanil 0,05 mcg/kg/min 
em infusão contínua. Após 120 min, findou-se a cirurgia 
sem intercorrências e os anestésicos de manutenção 
foram descontinuados. Nesse momento, 200 mg de 
sugamadex foi administrado e, imediatamente após, a 
paciente apresentou uma taquiarritmia com bloqueio de 
ramo esquerdo, sem instabilidade hemodinâmica. Soli-
citou-se o parecer cardiológico e um eletrocardiogra-
ma de 12 derivações, o qual registrou a arritmia, bem 
como sua reversão espontânea para ritmo sinusal após 
10 min. A paciente foi extubada e encaminhada para 
unidade de terapia intensiva, estável e sem queixas. Ela 
manteve-se assim durante sua internação, sem altera-
ções nos exames solicitados, justificando sua alta. Dis-
cussão: De acordo com dados americanos, desde 2009, 
foram reportados 1567 eventos adversos após o uso 
do sugamadex, como: 199 bradicardias, 131 paradas 
cardíacas e 99 taquiarritmias, entre as quais nenhuma 
acompanhou bloqueio de ramo esquerdo, sendo nosso 
relato de caso o primeiro, mesmo em outras pesquisas. 
Os mecanismos não são claros, mas esses desfechos 
cardiovasculares, além de potencialmente fatais, são 
dose-dependentes e mais frequentes em cardiopatas. 
A quebra da patente e o crescente uso da droga podem 
trazer mais eventos inéditos e, por isso, reforçamos a 
vigilância e cautela ao utilizar este fármaco.
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Taquiarritmia instável durante a colonos-
copia: relato de caso
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Introdução: O manejo das arritmias cardíacas tornou-
-se algo extremamente necessário a todo médico, seja 
ele generalista ou especialista. É relativamente comum 
encontrarmos, em todas as especialidades médicas, 
indivíduos com distúrbios do ritmo cardíaco. Sua alta 
incidência e potenciais riscos ao paciente fazem com 
que medidas diagnósticas e terapêuticas devam ser 
prontamente realizadas. O objetivo deste artigo é rela-
tar um caso de arritmia instável durante uma colonos-
copia, bem como o seu manejo clínico. Relato de caso: 
Paciente do sexo masculino, 68 anos, 68 kg, 1,70 m, 
portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, po-
licitemia vera, hipertensão arterial e portal, além de 
história epidemiológica para esquistossomose, can-
didato a colonoscopia investigativa. Foi admitido em 
sala de procedimento com pressão arterial de 150x75 
mmHg, frequência cardíaca = 115 bpm, SpO2 = 99%. 
Foi realizada a monitoração multiparamétrica e punção 
venosa periférica em membro superior direito, com ca-
teter 20G. A sedação venosa do paciente foi procedi-
da com midazolam 1 mg, lidocaína 60 mg e propofol 
em bomba TCI endovenosos. Imediatamente após a 
administração de midazolam e lidocaína, o paciente 
evoluiu com um episódio sustentado de taquiarritmia 
com QRS estreito e RR regular ao ECG (FC = 200 bpm) 
sugerindo taquicardia supraventricular. Foi realizada a 
manobra vagal, além de esmolol 30 mg, sem sucesso. 
A seguir, o paciente apresentou degeneração para ta-
quiarritmia ventricular com QRS alargado, hipotensão 
(75x45 mmHg) e rebaixamento do nível de consciên-
cia, sendo, portanto, realizada cardioversão elétrica 
sincronizada (100 J) com cardioversor bivolt, apresen-
tando reversão do ritmo para sinusal e consequente 
estabilidade hemodinâmica, com posterior recobra-
mento da consciência após cerca de 10 min após a 
cardioversão. Após otimização hemodinâmica, o pa-
ciente foi encaminhado com acesso venoso profundo 
em veia femural direita para o CTI. Foi iniciado biso-
prolol 5 mg 1x/dia pela cardiologia e orientado retorno 
em 2 semanas no ambulatório. Discussão: O diagnós-
tico de arritmias em um paciente sob anestesia deve 
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ter um alto nível de suspeição e pronta intervenção. 
O anestesiologista deve estar atento às alterações 
presentes no monitor eletrocardiográfico, bem como 
possíveis repercussões ao exame clínico, para assim 
poder proceder de forma rápida e eficaz com medidas 
que possivelmente serão decisivas para o desfecho do 
paciente sob seu cuidado.
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guiada por PVC em hepatectomia direi-
ta com Pringle intermitente: um relato de 
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Introdução: A hepatectomia é uma cirurgia desafiadora 
no que diz respeito a manejo hemodinâmico, técnicas 
de clampeamento e status prévio do paciente. É conhe-
cido e descrito por diversos autores, os benefícios da 
“Low PVC”, como melhora da sobrevida e menor ne-
cessidade de hemotransfusão, sobretudo em técnicas 
de oclusão vascular seletiva. Relato de caso: Pacien-
te feminina, MIS, 60 anos, sem comorbidades prévias, 
submetida a abordagem cirúrgica de ressecção de seg-
mentos hepáticos IV, V, VI e VII, por metástase secun-
dária a adenocarcinoma de cólon. Realizada monitori-
zação com AVP Jelco 14, PAI e AVC, com instalação 
de monitorização de PVC e BIS. Indução realizada com 
fentanil, propofol e rocurônio, e realizada punção pe-
ridural em T8-T9, com passagem de cateter peridural 
para analgesia. Manutenção com sevoflurano. Durante 
intraoperatório, realizada terapia de fluidos restritiva, 
objetivando PVC entre 2–5 mmHg, até ressecção dos 

referidos segmentos. Também foi utilizado albumina hu-
mana, na proporção de 1:1 com ringer lactato, antes 
da manobra de Pringle intermitente e ataque e manu-
tenção de ácido tranexâmico. Após desclampeamento 
dos vasos, realizada hidratação, totalizando 1000 ml de 
cristaloides, com retorno a PVC de 8 mmHg. Ao térmi-
no, paciente foi extubada em sala, levada à UTI com 
noradrenalina 0,02 mcg/kg/min, sem necessidade de 
hemotransfusão no intra e pós-operatório. Recebeu alta 
hospitalar em 5 dias, não tendo apresentado disfunções 
renais, hepática e hematimétricas. Discussão: A terapia 
restritiva durante a hepatectomia, guiada por PVC, foi 
de fundamental importância para evitar a transfusão 
de hemoderivados, fato que conhecidamente aumenta 
mortalidade nas hepatectomias. PVC entre 2–5 mmHg, 
mantendo a pressão sistólica acima de 90 mmhg e dé-
bito urinário mínimo de 0,5 ml/kg/h são estratégias de 
fácil acesso e com boa praticabilidade para a cirurgia 
proposta. Podemos, ainda, utilizar agentes vasoativos, 
como nitroglicerina, para manter a PVC dentro do limiar 
desejado, quando a restrição hídrica não for suficiente, 
mantendo a euvolemia e níveis pressóricos desejáveis.
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Introdução: Identificar variáveis preditoras independen-
tes de óbito em pacientes submetidos a cirurgias gas-
trointestinais de grande porte como gastrectomias e 
esofagectomias bem como tratamento cirúrgico de me-
gaesôfago chagásico num hospital universitário de alta 
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complexidade. Métodos: Foram avaliados dados de 204 
pacientes de um estudo quasi-randomizado, (antes/de-
pois) submetidos a uma estratégia de manejo intraope-
ratório usual versus otimização intraoperatória através de 
uma terapia guiada utilizando a diferença veno-arterial de 
CO2 (CO2-gap) e a variação da pressão de pulso (VPP) 
como metas. Além destas metas, a pressão arterial foi 
mantida acima de 65 mmHg e a hemoglobina igual ou 
maior que 10 g/dl no grupo de otimização. Para atingir 
tais objetivos, fluidos, medicações vasopressoras (no-
radrenalina e dobutamina) bem como concentrado de 
hemácias foram utilizados em momentos específicos de 
acordo com a variável de interesse no algoritmo propos-
to. No grupo controle deste estudo não havia meta a ser 
atingida e o manejo foi tratado como “usual”. Preditores 
independentes de óbito foram avaliados por meio de re-
gressão logística nos períodos intraoperatório e de ad-
missão na UTI. As variáveis analisadas foram: pressão 
arterial diastólica (PAD), CO2-gap, lactato sérico, SvcO2 
(saturação venosa central de oxigênio), base-excess (BE), 
PaO2 (pressão parcial arterial de oxigênio), CO2-gap/ 
C(a-v)O2 e otimização intraoperatória (p < 0,25). Resul-
tados: As variáveis intraoperatórias preditoras indepen-
dentes para óbito em 90 dias foram CO2-gap (p = 0,043), 
SvcO2 (p = 0,029) e BE (p = 0,029). No momento de ad-
missão na UTI, a única variável que apresentou relação 
com significância estatística com mortalidade foi o uso 
da estratégia de otimização (OR 0,3; IC 95% 0,13–0,73; 
p = 0,005). Conclusão: Variáveis como CO2-gap, SvcO2 
e BE durante o intraoperatório mostraram-se como pre-
ditores independentes de óbito aos 90 dias. À admissão 
na UTI, a única variável independente para óbito aos 90 
dias (mortalidade tardia) foi a terapia dirigida por metas.
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Background: Before the pandemic, healthcare systems 
in low-middle income countries (LMIC) already expe-
rienced limited capacity to prevent deaths in those pa-
tients who develop postoperative complications. It is 
still uncertain whether the pandemic itself and hospital 
delivery have played a role in increasing postoperative 
mortality. This cohort study aimed to assess the pande-
mic’s impact on in-hospital postoperative mortality in a 
university COVID-19 referral hospital in southern Brazil. 
Methods: We compared data from patients who under-
went surgery before (January 2018 to December 2019) 
or during the pandemic (February to December 2020). 
The surgical and clinical risks were estimated, and the 
association between the pandemic and in-hospital 
postoperative mortality were evaluated using Poisson 
regression. Results: A total of 15 156 surgical patients 
were included, 12,207 of whom underwent surgery be-
fore the pandemic and 2949 during the first year of the 
pandemic. Mortality was 2.5% (309/12207) in the befo-
re-pandemic group versus 7.2% (212/2949) in the pan-
demic group; 25.8% (32/124) of patients with COVID-19 
and 6.4% (80/2816) of patients without COVID-19 died. 
The proportion of urgent surgeries and ASA III was 
higher in the pandemic group. After risk adjustment, the 
relative risk associated with undergoing surgery during 
the pandemic was 1.51 (95% CI 1.27–1.79). A sensitivity 
analysis where COVID-19 positive patients were exclu-
ded confirmed the increased risk of undergoing surgery 
during the pandemic [RR 1.50 (95% CI 1.27–1.78)]. 
Conclusion: The substantial number of additional dea-
ths, even amongst those without COVID-19 infection, 
suggests the pandemic disrupted the surgical service in 
an LMIC context. Wide inequalities in the health system 
determined the disproportionate burden on our hospi-
tal, in spite of the availability of health care resources 
and structure. The pandemic has reinforced the need to 
adopt strategies to strengthen surgical systems to save 
lives and promote economic growth in LMIC.
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ve com crise tireotóxica: relato de caso
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Introdução: Atualmente, a doença de Graves é a prin-
cipal causa de hipertireoidismo, sendo a cirurgia o 
tratamento definitivo na maior parte dos casos. Esses 
pacientes devem ser devidamente preparados no pré-
-operatório a fim de controlar a função tireoidiana e 
os sintomas da doença. Em cirurgias de emergência, 
o preparo muitas vezes não é possível, aumentando 
o risco de complicações, como a tempestade tireoi-
diana. Relato de caso: LCLR, feminino, 33 anos, 73 
kg, 1,60 m, IMC 28,5, hipertireoidismo por doença de 
Graves. Sem outras comorbidades. Apresentou hepa-
tite medicamentosa aguda grave por propiltiouracil e 
pancreatite aguda necrotizante, com tratamento con-
servador. Evoluiu com crise tireotóxica, permanecen-
do internada no centro de terapia intensiva (CTI) para 
otimização clínica e compensação da função tireoidia-
na, no intuito de ser submetida a tireoidectomia total 
o mais breve possível. Recebeu tratamento pré-ope-
ratório com lugol, propranolol e duas plasmaféreses, 
com normalização da função tireoidiana 2 dias antes 
da cirurgia. Imediatamente antes da indução anesté-
sica, a paciente se encontrava em anasarca, ictérica 
4+/4, taquidispnéica com O2 contínuo sob máscara 
facial 6 L/min e dorso elevado 60°, porém apresenta-
va boa função cardíaca. Já estava com cateter vesical 
de demora para balanço hídrico, além de acesso pro-
fundo em veia jugular interna direita e pressão arterial 
invasiva em artéria axilar direita. Foi realizada pré-oxi-
genação, iniciada infusão de remifentanil 0,02 mcg/kg/
min IV e de esmolol 100 mcg/kg/min e, após 10 min, 
realizada a indução anestésica com 50 mcg de fentanil 
IV, 60 mg de lidocaína IV, 50 mg de propofol IV e 70 
mg de succinilcolina IV. Realizada intubação orotra-
queal com estabilidade hemodinâmica. Durante o pro-
cedimento, permaneceu com a monitorização de PAI, 
eletrocardiografia e oximetria de pulso, além da ins-
talação de índice bispectral e temperatura esofágica. 
A manutenção da anestesia consistiu em sevoflurano 
como anestésico inalatório, variando a concentração 
entre 0,6–1%. Foi necessário iniciar noradrenalina em 
infusão contínua após 10 min da intubação na dose 

de 0,05–0,1 mcg/kg/min. A analgesia foi realizada com 
2,0 g de sulfato de magnésio, 10 mg de dextrocetami-
na e 2,0 g de dipirona. A cirurgia transcorreu em 90 min 
sem intercorrências, sendo a paciente extubada com 
estabilidade hemodinâmica ao final do procedimento 
e transferida para o CTI sem infusões, lúcida, com O2 
suplementar sob máscara facial. Conclusão: A condu-
ção anestésica para uma tireoidectomia total em uma 
paciente jovem com graves complicações torna-se 
um grande desafio para a equipe de anestesiologia. 
A paciente obteve normalização da função tireoidiana 
2 dias antes da cirurgia, porém as complicações gra-
ves que apresentou pioraram muito seu quadro clínico. 
Sua função cardíaca era preservada, o que permitiu o 
uso de esmolol no intraoperatório. O controle de fre-
quência cardíaca é fundamental nestes pacientes, mas 
não previne completamente a tempestade tireoidiana.
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Tireoidectomia total em paciente com 
hipertensão pulmonar grave: relato de 
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Introdução: A hipertensão pulmonar (HP) é definida por 
uma pressão média de artéria pulmonar maior do que 
20 mmHg. Pacientes com essa doença apresentam 
aumento da morbimortalidade no período periopera-
tório em cirurgias não cardíacas. Dessa forma, o ade-
quado manejo do paciente com HP deve começar no 
pré-operatório e se estender até o pós-operatório para 
se evitar desfechos desfavoráveis. Relato de caso: Pa-
ciente feminina, 40 anos, ASA P3 por HP tipo I em uso 
de riociguat, bosentana, iloprost inalado e furosemida 
e obesidade grau 2 (IMC = 38,4 kg.m2) compareceu ao 
centro cirúrgico para tireoidectomia total por carcinoma 
papilífero. Em consulta pré-anestésica, referia cansaço 
aos moderados esforços e apresentava turgência jugu-
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lar e SatO2 = 90% em ar ambiente. Cateterismo car-
díaco direito recente mostrava diagnóstico de HP do 
tipo pré-capilar (GTP = 58 mmHg), PAP = 115/46 (69), 
RVP = 897 dinas.s.cm -5 e PAD = 17 mmHg, sendo es-
ses valores considerados suprassistêmicos durante o 
exame (PA = 108/55; RVS = 851 dinas.s.cm -5; PoAP = 
11 mmHg). Foi orientado manutenção das medicações 
durante todo perioperatório e solicitado pós-operatório 
em UTI. No dia do procedimento, a paciente recebeu 
monitorização convencional associada a pressão arte-
rial invasiva radial. Foi deixado prontamente disponível 
o sistema de administração de óxido nítrico inalado. A 
técnica anestésica de escolha foi geral, balanceada com 
sevoflurano 2% e remifentanil 0,1 mcg/kg/min após in-
dução com etomidato 15 mg, rocurônio 50 mg e lidocaí-
na 120 mg. Após a indução, houve episódio importante 
de hipotensão corrigido prontamente com metaraminol. 
No intraoperatório, foi mantida PAM = 80mmHg, FC = 
70bpm, EtCO2 = 32 mmHg, SatO2 = 94%, FiO 2 = 0,6, 
pressão de pico em vias aéreas = 22 cmH2O e PEEP =  
4 cmH2O. A temperatura corporal foi mantida em pró-
xima a 37°C com aquecimento forçado e o paciente re-
cebeu 1500 ml de cristaloides. O procedimento durou 
100 min e a ferida operatória foi infiltrada com 20 ml de 
ropivacaína 0,5%. Encaminhada à UTI extubada, sem 
dor, consciente e orientada, estável hemodinamicamen-
te sem suporte vasoativo, SatO2 = 92% em uso de O2  
2 L/min. Paciente recebeu alta após 3 dias de interna-
ção. Discussão: Em pacientes com HP tipo I, é indicado 
manutenção da terapia vasodilatadora pulmonar duran-
te todo perioperatório. Para evitar o colapso cardiovas-
cular, é fundamental que sejam evitados quaisquer fa-
tores que aumentem agudamente a resistência vascular 
pulmonar: hipoxemia, hipercapnia, acidose, hipotermia, 
dor e altas pressões alveolares durante a ventilação. 
Além disso, a hipotensão arterial deve ser tratada ime-
diatamente a fim de manter a pressão de perfusão co-
ronariana e evitar isquemia aguda do VD hipertrofiado. 
Todos esses cuidados devem ser mantidos no pós-ope-
ratório com ênfase no controle da dor sem uso de me-
dicações que possam causar depressão respiratória e 
hipercarbia. O conhecimento da fisiopatologia e mane-
jo do paciente com HP permitiu o preparo e condução 
adequados do caso.
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Tratamento com sugamadex de anafila-
xia induzida por rocurônio: revisão siste-
mática

João Guilherme Lins da Fonseca Baretto Angeiras¹*, Lu-
cas Leite Da Costa²

¹Centro Universitário Tiradentes Alagoas, ²Centro Univer-
sitário CESMAC Maceió

Instituição: Centro Universitário CESMAC Maceió
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A anafilaxia induzida por rocurônio é uma 
ocorrência de importância expressiva no periopera-
tório, visto que esse fármaco é o segundo bloquea-
dor neuromuscular (BNM) com maior taxa de eventos 
anafiláticos. O sugamadex é um agente farmacoló-
gico reversor de BNMs aminoesteroides e tem sua 
ação relacionada com a encapsulação desses fárma-
cos. Com isso, este estudo tem como objetivo ana-
lisar se o tratamento da anafilaxia induzida por ro-
curônio pode ser revertida com o uso do sugamadex. 
Métodos: Este estudo é uma revisão sistemática com 
realização de busca por artigos indexados na Medli-
ne via PubMed e no SciELO, utilizando a estratégia 
de busca: treatment with sugammadex AND rocuro-
nium AND anaphylaxis. Quanto aos critérios adota-
dos, foram analisados estudos realizados nos últimos  
5 anos, artigos em inglês e português e com amostra 
composta por seres humanos, excluindo estudos 
com animais e estudos que tangenciam o tema.  
Após a busca, 20 resultados foram encontrados. Após 
leitura dos resumos, 8 estudos foram incluídos, sendo 
5 relatos de casos, 2 ensaios clínicos e 1 série de 
casos. Resultados: O sugamadex é uma molécula de-
rivada da γ-ciclodextrina; ele contém em sua estrutu-
ra uma cavidade hidrofóbica que é responsável pela 
encapsulação da espinha dorsal esteroide do rocurô-
nio devido a sua alta afinidade com essa estrutura. 
Os trabalhos apreciados trazem como desfecho prin-
cipal um resultado positivo relativo à instauração de 
reações de hipersensibilidade, na maioria dos casos 
o sugamadex conseguiu reverter adequadamente os 
efeitos adversos da anafilaxia induzida por rocurônio. 
Ademais, devido à baixa quantidade de pesquisas, não 
foi possível estabelecer tanto uma dose padrão para a 
prevenção da anafilaxia quanto uma padronização do 
momento ideal de utilização desta droga. Além disso, 
uma comparação dos casos de uso de sugamadex em 
hipersensibilidade ao rocurônio e hipersensibilidade a 
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outros bloqueadores neuromusculares suscitou a pos-
sibilidade de haver um mecanismo de ação endotelial 
vasopressora no processo terapêutico do agente de re-
versão. Conclusão: O tratamento da anafilaxia induzida 
por rocurônio por meio do sugamadex parece, dados 
os resultados observados, uma possibilidade viável de 
terapêutica. Porém, como não existem evidências sufi-
cientes para delimitar a eficácia desse tratamento, seu 
mecanismo de ação na reversão do quadro de hiper-
sensibilidade ao rocurônio ainda não está totalmente 
estabelecido, o momento ideal de uso e a posologia 
exata para cada paciente ainda precisam ser traçados; 
é importante que mais estudos sejam realizados para 
garantir a segurança e eficácia do uso dessa droga 
para a reversão do quadro hemodinâmico do paciente.
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Troca valvar mitral em paciente com ane-
mia falciforme: relato de caso
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Alencar de Castro, Luiz Eduardo Lima Ciríaco, Amanda 
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Introdução: Pacientes com anemia falciforme (AF) de-
mandam cuidados anestésico-cirúrgicos específicos e 
estão sujeitos a complicações perioperatórias. Con-
dições associadas à cirurgia cardíaca, como hipóxia, 
acidose, hipotermia, infecção e hipovolemia, podem 
ser deletérias na AF. Para evitar fenômenos vaso-oclu-
sivos, síndrome torácica aguda e hemorragias graves 
no perioperatório, são descritas algumas estratégias, 
como: hidratação venosa, balanço hídrico rigoroso, 
hemotransfusões [objetivando manter a hemoglobina 
(Hb) acima de 10 g/dl e hemoglobina fração S (HbS) 
inferior a 30%], normotermia, uso comedido de sedati-
vos, escolha de prótese biológica e aporte de oxigênio 
após extubação. Relato de caso: Paciente feminina, 39 
anos, diagnosticada com AF, insuficiência mitral (IM) 

e febre reumática (FR), com queixa de palpitações e 
dispneia aos esforços progressiva. Hb basal: 7,4; HbS: 
45%; plaquetas: 169.800 mm3. Eletrocardiograma: rit-
mo sinusal e sobrecarga de átrio esquerdo. Ecocar-
diograma transesofágico: função biventricular preser-
vada, aumento importante de AE, com insuficiência 
mitral importante  e hipertensão pulmonar (pressão 
sistólica de artéria pulmonar 50 mmHg). No pré-ope-
ratório, procedidas hemotransfusões, com elevação 
de Hb para 10,5. Submeteu-se a cirurgia de troca de 
valva mitral nativa com implante de prótese biológica  
no 27. Realizado bloqueio do plano eretor da espinha 
com ropivacaína 0,5% 40 ml, seguido de indução com 
sufentanil 35 mcg, etomidato 20 mg e cisatracúrio 10 mg;  
e manutenção com sevoflurano 2%, dexmedetomidina 
0,1 mcg/kg/10min + 0,5 mcg/kg remifentanil 0,1 mcg/
kg/min. Tempo de coagulação ativado(TCA) basal de 
135 s. Administrada heparina 250 mg previamente à 
circulação extra corpórea (CEC), levando TCA para 
512 s. Após 66 min de CEC, a heparinização foi reverti-
da protamina 35.000 UI, com TCA final de 143 s. Feitos 
3 concentrados de hemácia no intraoperatório. Após 
saída de CEC, infundiu-se fibrinogênio 2 g e complexo 
protrombínico 1500 UI, mantendo sangramento dis-
creto difuso. Realizada tromboelastometria rotacional 
(ROTEM), com EXTEM com firmeza máxima reduzida 
e FIBTEM normal, sugerindo causa plaquetária para o 
sangramento, que foi corrigido após transfusão de 1 
Buffy Coat. Encaminhada à unidade de tratamento in-
tensivo (UTI) intubada, em uso de dobutamina 5 mcg/
kg/min e nitroprussiato de sódio 4 mcg/kg/min. Rece-
beu alta da UTI no 3o dia de pós-operatório (PO), e alta 
hospitalar no 14o PO. Discussão: A cirurgia cardíaca 
na AF demanda cuidados excepcionais, com atenção 
à hidratação e oxigenação, escolha de procedimentos 
cirúrgicos menos invasivos e cuidados pós-operatórios 
intensivos. Mesmo com esses cuidados, a incidência 
de complicações cirúrgicas é estimada em 25–30%. A 
bioprótese é indicada para evitar anticoagulação plena 
definitiva. O ROTEM permitiu a identificação e trata-
mento assertivo da causa da hemorragia, racionalizan-
do o uso de hemoderivados e seus efeitos deletérios, 
ofertando mais segurança ao paciente.
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tório de cirurgia cardíaca: relato de caso
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Introdução: O balão intra-aórtico (BIA) é um dispositivo 
amplamente utilizado como dispositivo mecânico de 
suporte circulatório para prevenir e tratar a síndrome 
de baixo débito cardíaco em pacientes com cardiopa-
tia isquêmica instável, síndrome coronária aguda, in-
suficiência cardíaca e submetidos a cirurgia cardíaca. 
O uso preventivo do BIA deve ser considerado no pré 
e intraoperatório, levando em conta, cuidadosamen-
te, as suas indicações e contraindicações. Relato de 
caso: JEP, 59 anos, masculino, apresentando dor to-
rácica aos esforços há 2 meses com piora importan-
te dos sintomas e elevação de troponina, levando ao 
diagnóstico de IAMSSST. Realizado CATE, que iden-
tificou ateromatose coronariana multivascular grave, 
DA com obstrução grave (85%) e oclusão do primei-
ro ramo da marginal. No ecocardiograma, o paciente 
apresentava fração de ejeção reduzida (26%) e uma 
PSAP de 46 mmHg, além de insuficiência mitral de 
grau moderado a importante, alteração segmentar da 
contratilidade do VE e disfunção sistólica do VD. Sen-
do assim, foi indicado revascularização do miocárdio 
e troca valvar, em paciente de alto risco para desen-
volvimento da síndrome de baixo débito cardíaco. No 
intraoperatório, foi optado por monitorização invasiva 
e passagem de balão intra-aórtico. A indução anes-
tésica foi realizada com o uso de etomidato, remifen-
tanil, fentanil, cetamina, lidocaína, rocurônio, além de 
norepinefrina e vasopressina que já estavam sendo 
utilizadas em bomba de infusão contínua. Durante a 
CEC, foi necessário também o uso de vasopressina e, 
na saída da CEC, dobutamina (10 mcg/kg/min), vaso-
pressina (0,01–0,08 UI/min), norepinefrina (0,03 mcg/
kg/min) e milrinona (0,1 mcg/kg/min). No pós-operató-
rio imediato, o paciente foi encaminhado ao CTI intu-
bado, recebendo dobutamina (15 mcg/kg/min), nora-
drenalina (0,04 mcg/kg/min) e vasopressina 0,01–0,04 
UI/min, além do BIA, sincronizado com os batimentos 
cardíacos e ativado na razão de 1:1. Em leito de tera-
pia intensiva, o paciente evoluiu de forma favorável. 
Extubado no 1o dia de pós-operatório, com 48 h houve 
redução da contrapulsão do BIA, com razão de 1:2. Já 

no 3o dia de pós-operatório, devido à estabilidade do 
paciente, o BIA foi programado na razão de 1:3 por 6 h  
e, com boa estabilidade hemodinâmica, ocorreu o 
desmame. O paciente evoluiu de modo favorável com 
desmame de drogas vasoativas e recebeu alta hospi-
talar 10 dias após a abordagem cirúrgica. Discussão: 
A inserção do BIA é um fator adicional de risco em 
pacientes de cirurgia cardíaca já críticos, entretanto, 
a inserção pré-operatória do balão tem muitos bene-
fícios em relação à mortalidade e a eventos adversos. 
Desta forma, é necessária a avaliação cuidadosa para 
indicação do dispositivo. No caso descrito, a instala-
ção do BIA foi benéfica para um paciente grave, que 
evoluiu com desfecho positivo e redução do tempo de 
internação hospitalar.
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nóstica e de manejo de parada cardior-
respiratória em sala de recuperação pós-
-anestésica: relato de caso
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ti, Rayanne Rocha Baggio 
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Introdução: O ultrassom no ponto de atendimento (PO-
CUS) tem desempenhado um papel importante em qua-
se todas as especialidades. Embora há muitos anos os 
anestesiologistas já usem o ultrassom à beira leito para 
bloqueios nervosos e acessos vasculares, houve um es-
forço recente para incorporar o POCUS de corpo inteiro 
no treinamento e na prática diária dos anestesiologistas 
visando fornecer diagnósticos rápidos e impactar o ma-
nejo clínico em contextos pré, intra e pós-operatórios. 
Relato de caso: Paciente do gênero masculino, 34 anos, 
1,70 m e 65 kg, ASA II por DM2, submetido a osteos-
síntese de fêmur proximal sob raquianestesia com bu-
pivacaína isobárica (15 mg), fentanil (20 mcg) e morfina 
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(80 mcg). Ato anestésico e procedimento cirúrgico com 
tempo de 35 min ocorreram sem intercorrências. Ao re-
tornar à sala de RPA, em 30 min evolui com palidez, hi-
potensão arterial (54x35 mmHg), taquicardia, hipoxemia 
e confusão mental. Nesse momento, realizada prova 
volêmica com RL 500 ml, solicitada gasometria arterial 
e 1 concentrado de hemácias. Avaliação à beira leito a 
partir de ecocardiografia transtorácica (ETT) evidenciou 
comprometimento de ventrículo direito com dilatação, 
abaulamento do septo interventricular e hipocinesia da 
parede livre de VD, evoluindo imediatamente para PCR. 
Iniciadas manobras de RCP e a cada pausa entre os  
2 min realizada a janela subxifóide para avaliação do re-
torno da circulação espontânea (RCE), com retorno no 
3o ciclo. Manteve padrão de disfunção e choque, evo-
luindo para nova PCR, e então, baseado nos achados 
ecocardiográficos, optado por trombólise com Altepla-
se. Realizado 54 min de RCP até o RCE, estabilizado e 
com discreta melhora da função ventricular direita, foi 
encaminhado à UTI com noradrenalina, vasopressina e 
adrenalina dose β (0,09 mcg/kg/min). Discussão: A sus-
peita de embolia pulmonar aguda (EP) de alto risco com 
choque ou hipotensão é uma situação com risco de vida 
e, de acordo com as diretrizes internacionais, requer in-
vestigação diagnóstica e terapia urgentes. Quando a 
ANGIOTC imediata não é viável, a ETT pode fornecer 
evidências de disfunção de ventrículo direito justifican-
do a trombólise primária. Em pacientes com EP, o eco-
transtorácico pode mostrar não apenas disfunção de 
VD, mas também sinais ecocardiográficos mais típicos 
de EP aguda. O sinal de McConnell, definido como hi-
pocinesia da parede livre do VD com contração normal 
do segmento apical, aumento do tempo de aceleração 
de ejeção pulmonar < 60 mmHg e trombo cardíaco di-
reito sugerem fortemente EP. Além disso, a ecocardio-
grafia pode revelar causas alternativas do quadro clínico 
observado, como tamponamento cardíaco, disfunção 
sistólica do ventrículo esquerdo (VE), lesões valvares e 
servir como importante monitor hemodinâmico periope-
ratório. Seu uso na anestesia vem ganhando cada vez 
mais espaço e reconhecimento como uma ferramenta 
fundamental para guiar as intervenções diante dos pro-
cessos fisiopatológicos.
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Introdução: Pacientes obesos submetidos a cirurgia 
abdominal estão sob alto risco de atelectasia e com-
plicação pulmonar no pós-operatório. A tomografia de 
impedância elétrica (TIE) é uma ferramenta não invasiva 
e livre de radiação que permite a monitorização à bei-
ra leito da função pulmonar em tempo real. Já foi de-
monstrado a viabilidade do seu uso no intraoperatório, 
entretanto, essa tecnologia ainda não foi testada em 
cirurgia videolaparoscópica. Este estudo piloto teve por 
objetivo avaliar a utilização da TIE durante a realização 
do pneumoperitônio. Métodos: Estudo piloto em pa-
ciente feminina submetida a cirurgia bariátrica. Os ele-
trodos da TIE (Drager PulmoVista 500) foram colocados 
ao redor do tórax a nível de 4a costela. Para avaliação 
regional, os pulmões foram divididos em 4 regiões gra-
vitacionais de interesse (ROI) (posterior/dependente a 
anterior/não dependente). Antes do início das medidas, 
foi realizado manobra de recrutamento com pressão de 
40 cmH2O por 30 s, seguida de ventilação controlada 
a volume, volume corrente de 8 ml/kg de peso ideal e 
PEEP de 5 cmH2O. O volume pulmonar foi analisado 
em cada ROI através da impedância pulmonar ao final 
da expiração (EELI). O volume pulmonar foi comparado 
antes, durante e depois o pneumoperitônio. Resulta-
dos: Foi observado aumento global da aeração pulmo-
nar em 3,13 vezes após a insuflação do pneumoperi-
tônio. As regiões pulmonares médias não dependente 
(ROI 2) e dependente (ROI 3) foram as que sofreram 
maior alteração, em 1,2 e 1,7 vezes, respectivamen-
te. Esse resultado demonstra provável cefalização do 
diafragma e análise de regiões pulmonares diferentes 
das analisadas previamente. Após a desinsuflação do 
pneumoperitônio, houve redução global da aeração em 
1,41 vez, demonstrando provável retorno incompleto 
do diafragma. Conclusão: A análise da aeração pulmo-
nar é comparativa para mudança ao longo do tempo 
para as mesmas regiões pulmonares. Este estudo pi-
loto demonstrou um efeito paradoxal do aumento do 
volume pulmonar após insuflação do pneumoperitônio, 
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revelando provável mudança da faixa pulmonar anali-
sada. Desta forma, são necessários estudos para com-
pensação deste efeito de sorte a viabilizar o uso da TIE 
no intraoperatório de videolaparoscopia
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Introdução: A ocorrência de hipotensão arterial durante 
anestesia geral está relacionada a aumento da mortalida-
de e disfunção orgânica no pós-operatório. O modo de 
administração do propofol pode interferir na incidência 
de hipotensão, seja quando administrado em bolus, seja 
em infusão alvo-controlada. Há poucos estudos compa-
rando as duas formas de administração e seus efeitos. O 
objetivo deste estudo, ainda em andamento, é compa-
rar a incidência de hipotensão arterial e os efeitos sobre 
o eletroencefalograma processado (EEGp) sob as duas 
formas de administração do propofol. Métodos: Estu-
do prospectivo, randomizado, não encoberto, aprovado 
pelo CEP e registrado no ReBEC. Até o momento, foram 
incluídos 36 pacientes de 35–55 anos, submetidos a ci-
rurgias eletivas não cardíacas sob anestesia geral, EF I/
II (ASA). Foram randomizados em dois grupos de acordo 
com modo de indução com propofol: grupo Alvo, infu-
são alvo-controlada a 4 mcg.ml-1, e grupo Bolus,  infusão 
em bolus de 2 mcg.kg-1, ambos associados a midazo-
lam 2 mg, fentanil 3 mcg.kg-1 e rocurônio 0,6 mcg.kg-1. 

Foram aferidos: pressão arterial média (PAM), frequência 
cardíaca (FC), nível de consciência (qCON) e taxa de su-
pressão (TS). As medidas foram realizadas a cada 2 min 
durante os 10 primeiros minutos da indução anestésica. 
Considera-se como hipotensão arterial se a PAM após 
indução for 20% menor que a PAM basal. A estatística 
descritiva foi realizada por meio de média, desvio padrão 
e moda; a estatística analítica será realizada ao final da 
coleta pelo teste t de Student e fator Bayesiano. A amos-
tra calculada foi de 60 pacientes. Resultados: Até o mo-
mento, no grupo Alvo (n = 21) foram incluídos 8 pacien-
tes com EF I e 13 pacientes com EF II; no grupo Bolus 
(n = 15), 7 pacientes com EF I e 8 pacientes com EF II.  
A média da variação de PAM no grupo Alvo foi de -13,94% 
±1,94% e -17,17% ±8,0% no grupo Bolus. A média da 
variação da FC foi de -7,04% ±15,11 no grupo Alvo e 
-6,26% ±12,73% no grupo Bolus. A média da variação 
do qCON foi de -39% ±15,2% no grupo Alvo e -62,31% 
±4,47% no grupo Bolus. No grupo Alvo, a TS variou de 
0–2, enquanto no grupo Bolus variou de 0–69. A média de 
idade no grupo Alvo foi de 44,3 anos e no grupo Bolus, 
44,9 anos. Conclusão: Até o momento, as variações de-
tectadas no grupo Alvo foram menores do que as encon-
tradas no grupo Bolus para os parâmetros PAM, qCON 
e TS. A variação da FC foi semelhante nos dois grupos. 
Os resultados encontrados até o momento sugerem que 
a infusão alvo-controlada garante maior estabilidade dos 
parâmetros hemodinâmicos e eletroencefalográficos em 
adultos submetidos a cirurgias eletivas não cardíacas.
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Introdução: A cifoescoliose representa uma das defor-
midades congênitas relacionadas à coluna vertebral, 
podendo ocorrer falhas na formação e na segmentação 
de uma ou mais vértebras. O acometimento da coluna 
torácica influencia diretamente nas alterações de caixa 
torácica e consequentemente nas vias aéreas. O obje-
tivo é descrever a organização estratégica para realiza-
ção de intubação orotraqueal, em paciente com prediti-
vos de via aérea difícil. Relato de caso: Paciente do sexo 
feminino, com 43 anos, ASA II, portadora de hipotireoi-
dismo e cifoescoliose congênita, foi submetida à histe-
rectomia total abdominal. Na avaliação pré-anestésica, 
foram constatados marcadores de via aérea difícil, além 
de histórico de cirurgia prévia há 7 anos, com falha de 
bloqueio no neuroeixo. Apresentava cifoescoliose torá-
cica, restrição da mobilidade do pescoço, tórax curto, 
Mallampati 4, distância tireomentoniana de 5 cm e es-
pessura grossa do pescoço. Foi realizada sedação com 
midazolam 2 mg e oxigenação com O2 a 100%. Após 
conferir o material de via aérea difícil, foi realizada in-
dução anestésica com propofol 2 mg.kg-1, remifentanil  
2 mcg.kg-1 e cisatracurio 0,15 mg.kg-1, sem dificulda-
des para ventilar. A seguir, foi intubada com cânula en-
dotraqueal tamanho 7,0 por meio de videolaringoscópio, 
procedimento confirmado por ausculta torácica bilateral 
e capnografia por ondas. Para a manutenção anesté-
sica foram utilizados sevoflurano 1,5% e remifentanil  
0,1 mcg.kg-1.min-1 em bomba de infusão, associados 
ao bloqueio do quadrado lombar bilateral com ropiva-
caína 0,5%, através de ultrassonografia. O ato cirúrgico 
transcorreu sem intercorrências e o despertar anestési-

co foi calmo, sendo optado por extubar a paciente acor-
dada. Discussão: Diante de uma suspeita de via aérea 
difícil, o anestesiologista deve ter todo o seu escopo 
preparado para evitar intercorrências desnecessárias, 
que causem risco ao paciente. Estudos publicados re-
fletem sucesso na primeira tentativa e melhores resul-
tados gerais com a videolaringoscopia, quando com-
parados à laringoscopia direta. A falha em uma técnica 
de intubação otimizada, mesmo por profissional expe-
riente, induz à troca de dispositivo, da técnica utilizada 
ou do próprio profissional, nas tentativas subsequentes. 
Em situações em que há falha na intubação é possível 
utilizar saídas estratégicas, como acordar o paciente, 
usar dispositivos supra glóticos, fibroscópio e, em últi-
mo caso, via aérea cirúrgica (traqueostomia). O profis-
sional que suspeitar de uma via aérea difícil deve utili-
zar dispositivos que propiciem mais segurança na sua 
manipulação e medicações que possam ser revertidas 
ou metabolizadas rapidamente, caso ocorra falha nas 
tentativas progressivas de intubação traqueal. O padrão 
ouro para confirmação de intubação traqueal é a capno-
grafia por forma de ondas, que deve sempre ser utiliza-
da após a realização do procedimento.
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Introdução: Considerar a localização de um tumor in-
tracraniano é fundamental para a definição da técnica 
anestésica ideal. Em casos em que a abordagem envolve 
regiões nobres, torna-se interessante manter o paciente 
acordado durante parte ou todo o procedimento. Apesar 
dos benefícios, há fatores desafiadores, como o prepa-
ro psicológico do paciente, envolvendo a sua motivação, 
controle de comorbidades prévias e definição do plano 
anestésico – de acordo com o tempo cirúrgico, o posicio-
namento e a técnica operatória. Relato de caso: Paciente 
do sexo feminino, 30 anos, ASA I, com diagnóstico de 
tumor cerebral frontoinsulinar à direita. Devido à locali-
zação do tumor, optou-se por técnica anestésica com a 
paciente acordada a fim de realizar teste neurocognitivo 
durante a cirurgia, verificar lesões e possibilitar a ressec-
ção da maior parte do tumor com a menor morbidade. A 
monitorização foi realizada com oximetria de pulso, car-
dioscopia, pressão arterial não invasiva, índice bispectral 
(BIS) e termômetro. A manutenção da temperatura foi 
atingida com manta térmica e o débito urinário quantifi-
cado em sonda vesical de demora. A anestesia local foi 
realizada com ropivacaína 75 mg e lidocaína 100 mg em 
bloqueio de escalpe. A manutenção da anestesia ocorreu 
com remifentanil em bomba de infusão contínua (BIC) de 
0,03 a 0,1 mcg/kg/min e propofol com TSI alvo-contro-
lado de 0,6 a 2,5 a fim de manter escore de Ramsey 2–3 
durante as 8 h de procedimento. A paciente foi mantida 
com cateter nasal de O2 3L/min, não necessitou de re-
posição sanguínea ou outras intervenções e, ao final da 
cirurgia, foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) para avaliação neurológica constante. Discussão: A 
técnica 100% acordada da anestesia para tumor intracra-
niano representa um desafio para o anestesiologista, visto 
que em qualquer momento pode ser necessário o acesso 
à via aérea e a conversão para anestesia geral. Não há 
consenso na literatura em relação à abordagem de maior 

benefício. A possibilidade de consultar a paciente rapida-
mente sempre que necessário torna o procedimento mais 
fidedigno em relação às possíveis lesões. Desta forma, 
a conduta deve ser individualizada, discutida com a pa-
ciente e com a equipe assistente, visando em um plano 
conjunto minimizar a morbidade perioperatória.
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Introdução: A escoliose neuromuscular se desenvolve devi-
do a desequilíbrio muscular, distúrbios congênitos e doen-
ças degenerativas, e a sua progressão está condicionada 
ao crescimento infantil. A curvatura acentuada da escoliose 
pode levar à disfunção de múltiplos órgãos, especialmente 
do sistema cardiorrespiratório, e intensa dor. O tratamen-
to dessa afecção visa melhora na qualidade de vida e ten-
tativa de interrupção da progressão da doença. Relato de 
caso: Paciente KVG, 13 anos, 39 kg, sexo feminino, ASA III, 
portadora de escoliose toracolombar, foi admitida no cen-
tro cirúrgico para realizar artrodese de T5 a L4. Em avalia-
ção pré-anestésica constatou-se histórico de insuficiência 
cardíaca congestiva (FE 38%), pneumonias de repetição, 
epilepsia, paralisia cerebral e correção de fenda palatina e 
lábio leporino na infância. Fazia uso contínuo de carvedilol, 
carbamazepina, fenobarbital e O2 domiciliar. Inicialmente, 
realizada monitorização (cardioscopia, oximetria de pul-
so – Rainbow Set, pressão arterial não invasiva, sedline e 
oximetria cerebral) e venóclise, difícil, em membro superior 
com cateter no 22. A seguir, realizado cefuroxima (50 mg/
kg), ácido tranexâmico (10 mg/kg), sedação com midazo-
lam (0,05 mg/kg) e fentanil (0,5 mcg/kg), anestesia tópica 
de vias aéreas com lidocaína e intubação orotraqueal em 
ventilação espontânea sob uso de videolaringoscópio. 
Procedida indução anestésica com propofol TCI, remifen-
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tanil (0,1–0,3 mcg/kg/min), fentanil (2 mcg/kg), clodinina  
(2 mcg/kg) e cetamina (0,3 mg/kg), punção e cateterização 
de veia jugular interna direita com cateter central triplo lú-
men e artéria radial direita com cateter 22G (instalado moni-
tor de débito cardíaco não calibrado), sondagem vesical de 
demora, posicionados eletrodos para neuromonitorização e 
meias pneumáticas. Posicionada em decúbito ventral, ins-
talada manta térmica, posicionado cell saver e mantida em 
anestesia venosa total e em infusão contínua de ácido tra-
nexâmico (1 mg/kg/h). No transoperatório realizadas doses 
adicionais de fentanil em bolus conforme a necessidade, 
reposição volêmica guiada por metas, suporte inotrópico 
e vasopressor com dobutamina e noradrenalina. Procedi-
mento apresentou duração de 6 h, sangramento controlado 
(autotransfusão de 170 ml) e manutenção de estabilidade 
hemodinâmica. Ao final feito dipirona (30 mg/kg), ondanse-
trona (0,03 mg/kg) e morfina (0,1 mg/kg). Paciente extuba-
da em sala, consciente, sem drogas vasoativas, em uso de 
PCA venoso (fentanil e lidocaína), cateter nasal de O2 2L/
min e encaminhada ao CTI. Discussão: A deformidade da 
coluna vertebral é uma sequela frequente das doenças neu-
romusculares e geralmente requer correção e estabilidade 
cirúrgica. Cuidados específicos no intraoperatório, como 
evitar fatores que alteram a função cardíaca e/ou pulmonar 
(acidose, hipoxemia, hipercarbia e hipotermina), realizar um 
posicionamento cauteloso, preparo para sangramento sig-
nificativo e a neuromonitorização adequada são fundamen-
tais para o sucesso do ato cirúrgico-anestésico.
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Introdução: A doença de Moyamoya (DMM) é uma 
forma incomum de doença cerebrovascular oclusiva, 
que acomete artérias do sistema nervoso central pro-

vocando tromboses, isquemias e hemorragias intra-
parenquimatosas. Caracteriza-se pela estenose pro-
gressiva da porção terminal da artéria carótida interna 
e dos seus ramos principais, em associação com o 
desenvolvimento de vasos colaterais compensatórios 
na base do cérebro. Estatisticamente mais comum 
em países orientais, o nome da doença, Moyamoya, 
vem do japonês e significa “nuvem de fumaça de ci-
garro”, devido à imagem característica em angiogra-
fia cerebral. A condução da anestesia deve partir da 
compreensão das particularidades da doença para 
um melhor prognóstico do paciente. Relato de caso: 
Paciente ATA, do sexo feminino, 12 anos, 28 kg, ASA 
II sem comorbidades associadas, chega à sala cirúr-
gica com aviação pré-anestésica ambulatorial. Pa-
ciente com histórico de sintomas neurológicos focais 
prévios. Proposta cirúrgica de revascularização cere-
bral com bypass por anastomose da artéria temporal 
superficial com a artéria cerebral média. Reservadas 
na avaliação pré-anestésica vaga de UTI pós-opera-
tória e 2 concentrados de hemácias. Monitorização: 
capnografia, cardioscopia, oximetria, monitorização 
de consciência com BIS, cateterização de artéria 
radial E para pressão arterial invasiva, termômetro 
esofágico. Indução anestésica inalatória com sevoflu-
rano, seguida de venóclise em MSE calibre 22G. Infu-
são de fentanil 125 mcg, rocurônio 30 mg, e propofol 
alvo-controlado para intubação orotraqueal com tubo 
aramado no 5,5 por laringoscopia direta, sem dificul-
dades. Manutenção anestésica com sevoflurano a 
1,4%, remifentanil 0,1 mcg/kg/min, repiques de ro-
curônio 5 mg a cada 50 min, propofol pelo modelo 
farmacocinético de Marsh com alvo de 1,5 mcg/ml, 
objetivando BIS entre 40 e 60. Necessário doses adi-
cionais de fentanil no total de 125 mcg ao longo da ci-
rurgia. Guiado por USG, passagem de cateter venoso 
central duplo-lúmen pela veia jugular direita. Utilizada 
noradrenalina em dose baixa ao longo de todo pro-
cedimento variando de 0,05 a 0,1 mcg/kg/min, visan-
do PAM acima de 70 mmHg. Ventilação volume-con-
trolada visando capnometria etCO2 a 40–45 mmHg. 
Analgesia com dipirona 1 g, morfina 1 mg, cetorolaco 
1 mg, dexametasona 3 mg. Ondansetrona como an-
tiemético 4 mg. Antibioticoprofilaxia com cefuroxima 
750 mg na indução, com repique de 375 mg após 4 h.  
Hidratação com 1,2 L de cristaloide ao longo das 7 h 
de cirurgia. Sangramento mínimo, Hb 11 ao término 
do procedimento. Extubação em plano, levada a UTI 
com cateter O2 a 2 L/min. Evolução favorável, alta 
na semana seguinte. Discussão: A anestesia desses 
doentes representa um desafio, pois todos os fatores 
que diminuam a perfusão cerebral podem facilmente 
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desencadear eventos isquêmicos. Durante o período 
perioperatório, devem ser evitadas situações de risco 
acrescido como hipo ou hiperventilação, hipovolemia, 
anemia e hipotensão arterial.
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Introdução: O hematoma subdural crônico (HSDC) 
tem incidência de 1,7 a 20,6 por 100.000 pessoas por 
ano, sendo a maioria em pacientes idosos e do sexo 
masculino. A trepanação craniana (TC) é uma técni-
ca minimamente invasiva para drenagem do HSDC. A 
anestesia para esse procedimento pode ser um desa-
fio. Esse relato de caso tem como objetivo descrever 
a técnica anestésica bem-sucedida utilizada em um 
paciente submetido a TC bilateral para drenagem de 
HSDC agudizado. Relato de caso: Paciente masculino, 
79 anos, 60 kg, admitido após queda da própria altura, 
com escala Glasgow 14 e paresia de membros inferio-
res. Sem relato de trauma cranioencefálico, crise con-
vulsiva, vômitos ou perda da consciência. Foi realizada 
tomografia computadorizada que evidenciou agudiza-
ção de HSDC bilateral e desvio de linha média de 1,2 
cm. Referiu histórico de AVCi em 2021, em uso de AAS 
profilático. Exames laboratoriais normais. No centro 
cirúrgico, o paciente estava calmo e orientado, com 
jejum de 9 h. Após monitorização não invasiva e insta-
lação de cateter nasal de oxigênio (O2) com fluxo de 3 
L/min, a sedação foi iniciada com dexmedetomidina IV, 
dose de ataque 1 mcg/kg por 10 min e manutenção de 
0,5 mcg/kg/h, diazepam IV 3 mg e cetamina IV 20 mg. 
Com o paciente inconsciente e em ventilação espontâ-
nea, realizou-se o scalp block (SB) bilateral nos nervos 

zigomático temporal e occipital menor com ropivacaína 
0,5% e lidocaína 1% (total 20 ml). Realizado bolus de 
cetamina de 10 mg IV com 50, 60, 90, 130, 150 e 170 
min de procedimento. A cabeça foi amparada com fi-
xador de Mayfield (FM), o paciente se manteve sedado, 
sem sinais de dor ou alteração hemodinâmica e venti-
latória. A TC bilateral foi realizada sem intercorrências. 
Após 3 h de procedimento, o paciente foi encaminha-
do à sala de recuperação pós-anestésica sob seda-
ção leve, hemodinamicamente estável, em ventilação 
espontânea, com saturação periférica de O2 acima de 
93%. Discussão: A sedação com bloqueio regional é 
uma técnica pouco invasiva para a anestesiologia, as-
sim como a trepanação é para a neurocirurgia. O SB 
proporciona analgesia perioperatória, além de possi-
bilitar conforto e estabilidade hemodinâmica durante 
o uso do FM. Nessa técnica anestésica, utilizamos a 
cetamina por suas propriedades analgésica, sedativa, 
dissociativa e amnésica; por proporcionar estabilida-
de hemodinâmica e ventilatória com preservação do 
tônus muscular e reflexo de via aérea. Feita uma dose 
baixa de diazepam para proporcionar sinergismo an-
siolítico e hipnótico. Demonstramos, neste caso, que é 
possível praticar uma anestesia minimamente invasiva 
segura com sedação multimodal e anestesia regional 
em um procedimento neurocirúrgico também pouco 
invasivo, sem intubação orotraqueal (IOT) e anestesia 
geral, reduzindo o risco de complicações, como agi-
tação psicomotora, depressão respiratória e descom-
pensação hemodinâmica, ocasionadas pela IOT e altas 
doses de anestésicos.
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Introdução: O choque neurogênico é comumente  
observado após trauma raquimedular. Nós apresen-
tamos um caso incomum de choque neurogênico 
durante cirurgia eletiva de artrodese cervical por via 
posterior. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
58 anos, 78 kg e 1,60 m, ASA II (HAS, DMIR, taba-
gismo), com proposta cirúrgica de artrodese cervical 
posterior de três níveis (C3-C5) devido a estreitamen-
to do canal vertebral. Em uso domiciliar de duloxe-
tina, pregabalina, cetoprofeno, clonazepam, metfor-
mina, insulina NPH, losartana e furosemida. Controle 
glicêmico mantido com insulina regular durante a in-
ternação. Losartana suspensa 24 h antes da cirurgia 
e furosemida, no dia do procedimento. Paciente foi 
monitorizada com ECG, oximetria e PNI. Venóclise em 
MSD com Jelco 18G e em MSE com Jelco 16G. Indu-
ção anestésica com sufentanil (30 mcg), lidocaína (80 
mg), propofol (200 mg) e rocurônio (50 mg). Intubação 
orotraqueal sem intercorrências (tubo 7,5 aramado). 
Puncionada artéria radial direita para monitorização 
invasiva da pressão arterial. Paciente colocada em 
decúbito ventral para o procedimento. Manutenção 
da anestesia com sevoflurano e sufentanil em infu-
são contínua (0,2 mcg/kg/h). Após cerca de 4 h da 
indução, paciente apresentou hipotensão súbita as-
sociada a bradicardia. Iniciados bolus de adrenalina 
e interrompidos os agentes anestésicos. Paciente 
evoluiu com ritmo juncional seguido de taquicardia 
ventricular com pulso. Foi colocada em decúbito dor-
sal, com melhora hemodinâmica sem necessidade de 
cardioversão. Iniciada infusão contínua de noradrena-
lina em acesso periférico calibroso. Após mudança de 
posição, houve superficialização do plano anestési-
co e movimentação dos quatro membros. Reiniciado 
anestésico inalatório e puncionado AVC em veia fe-
moral esquerda. Paciente ainda apresentou dessatu-
ração, apesar da melhora hemodinâmica, necessitan-
do de altos valores de PEEP, o que indicou possível 
edema agudo de pulmão. Ausculta respiratória com 
crepitações. Foi transferida para o CTI intubada, com 
noradrenalina a 0,4 mcg/kg/min. No pós-operatório, 
foi investigada injúria miocárdica, com curva de tro-
ponina positiva e cateterismo sem alterações. A rea-
bordagem ocorreu 3 dias depois e a equipe cirúrgica 
confirmou compressão medular decorrente de fixação 
inadequada das vértebras. Discussão: Um choque 
neurogênico decorrente de manipulação ou de lesão 
medular inadvertida é caracterizado por uma perda 
súbita do tônus autonômico, com consequentes hi-
potensão e bradicardia. Normalmente, a hipotensão é 
refratária à ressuscitação volêmica, portanto, as me-
didas iniciais envolvem interrupção do ato cirúrgico 

e início de vasopressores. A intervenção imediata é 
crucial para a prevenção de complicações como is-
quemia do nervo óptico, paralisia devido a isquemia 
medular, infarto agudo do miocárdio e acidente vas-
cular cerebral.
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Introdução: A neurocirurgia em pacientes acordados foi 
proposta pela primeira vez para o tratamento de epilep-
sia e, desde então, vem se consolidando no tratamento 
de tumores supratentoriais, malformações arterioveno-
sas e aneurismas em regiões eloquentes do cérebro. 
O mapeamento cortical é um recurso de grande valia; 
este, no entanto, requer alta cooperação do paciente, 
pois sua resposta aos estímulos determina as limita-
ções da abordagem cirúrgica. Relato de caso: Paciente 
do sexo feminino, 57 anos, em uso de ácido valproico 
desde que iniciou investigação para queixa de perda 
de memória. Nega outras comorbidades. No contex-
to da investigação, foi solicitada RM de crânio a qual 
evidenciou lesão glial de aspecto em região frontoinsu-
lar esquerda, estendendo-se parcialmente para o lobo 
temporal homólogo, com alta celularidade, sugestiva 
de malignidade. Foi internada para realização de micro-
cirurgia para tumor cerebral assistida por neurofisiolo-
gia e submetida ao protocolo de craniotomia acordada 
para otimizar a ressecção tumoral. Ao pós-operatório, 
evoluiu satisfatoriamente, sem déficit de linguagem ou 
outras sequelas aparentes. Discussão: Conceitualmen-
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te, na literatura, descrevem-se três grandes desafios 
anestésicos na craniotomia com o paciente acordado: 
proporcionar uma transição rápida e suave para a pro-
fundidade da anestesia de acordo com os diferentes 
estágios cirúrgicos; manter a hemodinâmica cerebral 
e a função cardiopulmonar estáveis; e gerenciamento 
de crises de pacientes “acordados a crânio aberto”. Na 
técnica sono-vigília-sono, o paciente está sob anes-
tesia geral e utiliza-se máscara laríngea ou intubação 
traqueal durante o posicionamento, imobilização da 
cabeça e craniotomia. Nessa abordagem, o paciente 
é mantido acordado durante toda a ressecção tumoral 
para permitir mapeamento adicional pelo neurocirurgião 
caso surjam sintomas em meio ao ato cirúrgico. Já na 
sedação consciente, o paciente é mantido com respira-
ção espontânea durante todo o procedimento e os se-
dativos e analgésicos são titulados de acordo com os 
estágios cirúrgicos. A escolha dos agentes anestésicos 
para a craniotomia com o paciente acordado é altamen-
te dependente da necessidade de mapeamento cortical 
funcional e eletrocorticografia intraoperatória. Os regis-
tros de eletrocorticografia intraoperatória são afetados 
por diferentes anestésicos, e a escolha dos agentes 
deve prezar pelo efeito mínimo nos mecanismos su-
pressão e superativação neurofisiológicas. A infusão de 
dexmedetomidina ou remifentanil em doses baixas são 
adequadas para proporcionar responsividade, conforto 
e mínima interferência nos potenciais evocados e drive 
ventilatório. Em resumo, a abordagem de lesões cere-
brais em áreas eloquentes com o paciente acordado é 
uma técnica desafiadora em virtude das peculiaridades 
de execução, mas de extrema importância para a ava-
liação clínica e segurança cirúrgica.
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Cetamina S(+) e assimetria no espec-
trograma durante prostatectomia radi-
cal: relato de caso
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Introdução: A cetamina é um fármaco antagonista 
do receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) que atua no 
bloqueio dos neurônios corticais excitatórios. Isso 
resulta na regulação negativa da atividade neural e 
diminuição da liberação de GABA na sinapse inter-
neurônio-neurônio piramidal. Esse anestésico afeta a 
confiabilidade dos índices de profundidade de hipno-
se baseada no eletroencefalograma (EEG), uma vez 
que modifica a potência nos componentes de EEG 
de alta frequência. A inconsciência induzida por essa 
droga é definida pelo estado comportamental de au-
sência de resposta a estímulos verbais e táteis e está 
associada a um padrão característico de aumento de 
gama (oscilações lentas delta alternadas com oscila-
ções gama). Estudos evidenciam, também, aumento 
das oscilações theta e diminuição de oscilações alfa/
beta. Relato de caso: Paciente masculino, 59 anos, 
com neoplasia de próstata, sem outras comorbida-
des ou eventos tromboembólicos prévios. Submeti-
do a prostatectomia radical via robótica sob anes-
tesia geral venosa e bloqueio subaracnóideo. Feita 
monitorização multiparamétrica e monitorização da 
profundidade anestésica com eletrodo frontal bilate-
ral patient state index (PSI) e espectrograma. Reali-
zada ansiólise com midazolam 2,5 mg IV e fentanil 
50 mcg IV. Realizado bloqueio subaracnóideo entre 
L3-L4 com agulha de Quincke 27G e administradas 
bupivacaína isobárica 0,5% 7,5 mg e morfina 60 mcg. 
Indução da anestesia geral venosa total guiada pelo 
PSI e manutenção com propofol TCI, remifentanil 
TCI, dextrocetamina 200 mcg.kg-1.h-1 e rocurônio 10 
mcg.kg-1.min-1 em infusão contínua. Após o início 
do procedimento cirúrgico, realizado posicionamen-
to em cefalodeclive e posterior acoplamento do robô. 
Observada mudança no padrão do espectrograma, 
com assimetria acentuada (45%) à esquerda manten-
do o valor do PSI dentro da normalidade (25–50), au-
mento das potências theta e gama à esquerda, sem 
taxa de supressão. Nesse momento, parâmetros he-
modinâmicos estáveis, mantendo apenas hipotermia 
(35,6°C). Optado por suspensão da dextrocetamina 
e, após 30 min, notada a normalização da assimetria 
no espectrograma, com manutenção dos demais pa-
râmetros de monitorização da profundidade anestési-
ca. Paciente extubado ao final do procedimento, sem 
intercorrências. Evoluiu em pós-operatório imediato e 
após 24 h, sem alterações neurológicas. Discussão: A 
monitorização eletroencefalográfica auxilia no manejo 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

392

adequado da profundidade anestésica, bem como na 
análise de indícios de hipoperfusão cerebral. No caso 
relatado, houve assimetria acentuada à esquerda no 
espectrograma, aventando-se a hipótese de aciden-
te vascular encefálico. No entanto, após a suspensão 
da cetamina S(+), houve remissão do padrão assimé-
trico, com exclusão da hipótese após a ausência de 
alterações neurológicas no pós-operatório. Estudos 
mostram que a cetamina S(+) pode alterar as potên-
cias no espectrograma tanto em baixas quanto em 
altas frequências, podendo causar assimetrias acima 
de 20%.
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Correlação do índice caval aórtico com 
parâmetros clínico-laboratoriais de desi-
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tidos a neurocirurgias: estudo de coorte
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Azevedo Patrocínio, Danielle Maia Holanda Dumaresq, 
João Emmanuel Alexandrino Fortaleza

Instituição: Instituto Dr. José Frota
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Este estudo visou determinar se existe 
correlação entre achados clínico-laboratoriais clássi-
cos de desidratação com o índice caval aórtico ul-
trassonográfico dos pacientes avaliados, tendo como 
objetivo geral observar a correlação do estado de hi-
dratação clínica dos pacientes (hidratado ou desidra-
tado) com média de índice caval aórtico avaliado no 
US. Métodos: Estudo realizado no serviço de aneste-
siologia do Hospital Municipal Instituto Doutor José 
Frota, localizado em Fortaleza, CE, entre dezembro 
de 2021 e fevereiro de 2022. A população do estudo 
foi de 20 pacientes a serem submetidos a interven-
ções neurocirúrgicas. Foi realizada a aplicação da fi-
cha de coleta de dados contendo dados antropomé-
tricos, sexo, idade, classificação da American Society 
of Anesthesiologists (ASA). Além disso, uma anamne-

se e exame físico para coleta de informações quanto  
ao estado de hidratação. Os pacientes foram divi-
didos em dois grupos (hidratados e desidratados)  
com base nos critérios clínicos de desidratação 
(olhos fundos, língua seca, turgor cutâneo ≥ 2 s, tem-
po de enchimento capilar ≥ 3 s e sede). Os pacientes 
que apresentaram pelo menos um dos critérios clíni-
cos acima citados foram classificados no grupo dos 
desidratados. Por fim, a avaliação ultrassonográfica  
dos grandes vasos abdominais foi realizada. A men-
suração do diâmetro anteroposterior da veia cava 
inferior (VCI) foi realizada distal à junção entre VCI 
e veia hepática, aproximadamente 3–4 cm distal ao 
átrio direito. À esquerda da VCI, foi analisada a aorta 
abdominal (AA) aproximadamente 10 mm acima do 
tronco celíaco. O índice caval-aórtico (IVC/AA) foi cal-
culado a partir da relação entre o diâmetro máximo 
da VCI na expiração e o diâmetro máximo da AA na 
sístole. Resultados: Da amostra, 13 pacientes foram 
considerados desidratados e 7 pacientes hidratados.  
Em relação ao diâmetro da VCI, o grupo dos desi-
dratados apresentou valores médios inferiores em 
comparação com o grupo dos hidratados. A média 
do diâmetro VCI no grupo dos desidratados foi 1,12 
cm (DP = 0,29 cm); enquanto a média no grupo dos 
hidratados foi 1,42 cm (DP = 0,19 cm), com p = 0,02. 
A diferença entre os grupos para o diâmetro da aorta 
abdominal não foi estatisticamente significante, com 
p = 0,60. No cálculo do índice caval-aórtico, obteve-
-se que a média do VCI/AA no grupo dos desidrata-
dos foi inferior à do grupo dos hidratados, com sig-
nificância estatística (p = 0,01). A média do VCI/AA 
no grupo dos desidratados foi 0,72 com desvio pa-
drão de 0,14; e a média no grupo dos hidratados foi 
0,89 com desvio padrão de 0,04. Conclusão: sugere-
-se realizar a avaliação ultrassonográfica da VCI e do  
índice VCI/AA mais rotineiramente no pré-operatório 
de pacientes neurocirúrgicos como estimativa de es-
tado de hidratação, uma vez que, tanto o diâmetro 
da veia cava inferior quanto o índice caval aórtico, 
parecem se correlacionar diretamente aos estados 
de hidratação e de desidratação, mesmo em estágios 
mais precoces.
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Craniotomia em paciente acordado na 
ressecção de tumor cerebral em área 
eloquente: relato de caso
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Introdução: A ressecção de tumores supratentoriais 
em áreas funcionais nobres carregam um risco eleva-
do de dano neurológico e da capacidade funcional do 
paciente. Assim, sugere-se o mapeamento funcional no 
intraoperatório das áreas como linguagem e motricida-
de, associado a estimulação elétrica cerebral através 
da neurocirurgia com paciente acordado. Possibilitando 
ressecções mais extensas do tumor com menor déficit 
neurológico nos pós-operatório e maior sobrevida do 
paciente. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 65 
anos, diabética, portadora de lesão expansiva intrapa-
renquimatosa frontal acometendo área de broca, com 
proposta de ressecção completa de tumor. Na noite an-
terior ao procedimento, foi realizada a entrevista anes-
tésica e orientado a paciente quanto o plano anestési-
co, posicionamento, tempos cirúrgicos e estímulos no 
intraoperatório. Após adequada monitorização da pa-
ciente, realizou-se a anestesia geral com infusão contí-
nua de propofol e remifentanil, até a dose alvo esperada 
de 1,8 mcg/ml e 1,3 ng/ml, respectivamente. Em plano 
anestésico, foi introduzida a máscara laríngea e acopla-
do à ventilação mecânica. Posteriormente, realizou-se o 
bloqueio do couro cabeludo com 20 ml de ropivacaína a 
0,5% e a infiltração dos pontos de fixação do Mayfield. 
Após o bloqueio, a paciente foi posicionada e o pro-
cedimento cirúrgico foi iniciado; no momento do aces-
so à dura-máter, foi colocada gaze embebida com 20 
ml de lidocaína 2% sem vasoconstritor por 10 min. Em 
seguida, iniciou-se a redução gradativa dos anestési-
cos venosos; em cerca de 7 min, a paciente apresentou 
despertar, observado pelo eletroencefalograma e BIS; 
para complementação da analgesia, administrou-se 
morfina 5 mg. Com a paciente acordada, confortável 
e sem dor, continuou-se a cirurgia com eletroestimula-
ção pelo neurocirurgião e testes cognitivos e motores 
pelo neurofisiologista. Ao final da cirurgia, a paciente 
foi encaminhada para unidade de tratamento intensivo 
sem queixas. Discussão: A craniotomia com paciente 
acordado é um desafio para o médico anestesiologista. 

Deve-se alcançar uma sedação e analgesia adequadas, 
pacientes cooperativos e conscientes, garantindo con-
trole hemodinâmico e de vias aéreas com mínimo de 
interferência na monitorização intraoperatória. A anes-
tesia venosa total tem se mostrado superior em relação 
a anestesia inalatória devido a propriedades neuropro-
tetoras, maior estabilidade hemodinâmica, despertar 
mais suave e menor incidência de náuseas e vômitos. 
Comumente, utiliza-se o propofol associado a remifen-
tanil objetivando uma rápida recuperação da capacida-
de cognitiva. A base da analgesia é realizada através 
do bloqueio do couro cabeludo e/ou infiltração local, a 
eficácia do controle da dor depende da experiência do 
anestesiologista.
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Detecção de isquemia cerebral no intra-
operatório com a captação de burst sup - 
pression unilateral durante endarterecto-
mia carotídea: relato de caso

Luana Portela Mendes Carneiro*, Daniela Nunes Oliveira, 
Pablo Britto Detoni

Instituição: Santa Casa de Misericórdia Bahia – Hospital 
Santa Izabel
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Burst supression (BS) é um padrão de 
eletroencefalograma (EEG) no qual ocorre alternância 
de atividade elétrica de alta voltagem com complexos 
de baixa voltagem ou períodos isoelétricos. O padrão 
BS é fonte de estudos na tentativa de correlacionar 
sua presença com desfechos pós-operatórios. No 
modelo eletrônico do índice de estado do paciente 
(PSI), um monitoramento com 4 canais simultâneos 
de EEG que permite a avaliação contínua de ambos 
os lados do cérebro, o padrão BS pode ser detectado 
no espectrograma como períodos de linhas verticais 
azuis. As características básicas são a homogenei-
dade e periodicidade dos episódios. O padrão BS é 
característico de um cérebro inativo, comumente ob-
servado em níveis profundos de anestesia geral, em 
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condições patológicas como hipotermia, coma e is-
quemia focal. Diversos estudos buscam o mecanis-
mo fisiopatológico do evento. Relato de caso: ALAS, 
sexo feminino, 54 anos, 64 kg, ASA II, portadora de 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, obesi-
dade, dislipidemia e estenose de carótida direita de 
80%, assintomática. Submetida a endarterectomia 
aberta de carótida direita sob anestesia geral venosa 
total com infusão alvo-controlada com remifentanil e 
propofol. Optado por técnica cirúrgica com clampea-
mento de carótida, arteriotomia e instalação de shunt 
carotídeo, com tempo cirúrgico de 115 min. Durante 
o intraoperatório, em monitorização neurofisiológi-
ca do PSI, foi detectado padrão de BS descontínuo 
unilateral à direita recorrente em espectrograma, sem 
associação com hipotermia, hipóxia ou hipotensão. 
Em pós-operatório imediato, extubada sem intercor-
rências. Entretanto, apresentou em exame físico neu-
rológico apagamento de sulco labial à esquerda, com 
desvio de comissura à direita, ausência de outros dé-
ficits focais. Encaminhada à UTI com melhora total 
do déficit facial e alta para enfermaria após 5 dias. 
Discussão: Admitindo-se a hipótese metabólica como 
justificativa do BS, observamos correlação entre taxa 
metabólica cerebral e dinâmica neural. A supressão 
ocorre quando há desequilíbrio na atividade neuro-
nal e na quantidade de adenosina trifosfato fornecida 
e a explosão sucessiva como rebote na recuperação 
da função cortical basal. Esses mecanismos têm im-
plicações potenciais para o monitoramento do cére-
bro e cuidados intraoperatórios. Uma caracterização 
detalhada deste padrão pode permitir a detecção de 
isquemia cerebral durante a cirurgia, como no caso 
em questão. Além disso, é visto que ataques isquê-
micos transitórios podem significar um estado de 
pré-condicionamento isquêmico cerebral para evi-
tar um potencial dano irreversível. Por esse motivo, 
o anestesiologista deve estar atento à monitorização 
para possível mudança nos cuidados perioperatórios. 
Apesar do progresso no assunto, ainda são necessá-
rios mais estudos a fim de entender o papel do BS na 
previsão de resultado pós-operatório, assim como o 
padrão ouro de monitoramento e impacto dos agen-
tes anestésicos no evento.
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Introdução: A diabetes insipidus (DI) é uma condição na qual 
o organismo é incapaz de autorregular de forma adequada 
o balanço hídrico. É classificada como uma disfunção cen-
tral, quando existe uma liberação diminuída do hormônio 
antidiurético (ADH) ou nefrogênica por resposta ineficaz 
ao ADH. Dentre as possíveis causas relacionadas ao DI 
perioperatório, estão manipulação cirúrgica, predisposi-
ção genética e medicações, tanto de uso contínuo quan-
to anestésicos. Relato de caso: Paciente, 17 anos, 61 kg, 
nascida com angioma orbitário, foi submetida a múltiplas 
intervenções neurocirúrgicas. Interna para reabordagem de 
angioma orbitário, correção de encefalocele, tratamento ci-
rúrgico de osteomielite e reconstrução de órbita. Paciente 
portadora de hipotireoidismo e transtorno depressivo, em 
uso de levotiroxina, carbamazepina, pregabalina, duloxeti-
na e carbonato de lítio. O procedimento foi realizado sob 
anestesia geral com indução venosa com sufentanila, pro-
pofol e rocurônio, sob intubação orotraqueal, e manutenção 
anestésica venosa com propofol e remifentanil. Realizada 
monitorização básica não invasiva e pressão arterial invasi-
va. Observou-se diurese clara e abundante no intraopera-
tório, com um débito urinário de 640 mL.h-1 nas 5 h iniciais. 
Reposição volêmica com ringer lactato e cristaloide ba-
lanceado, orientada pela hemodinâmica, totalizando 10 L  
de cristaloides em 16 h. Exames laboratoriais iniciais evi-
denciaram sódio de 143 mEq.L-1, glicemia de 105 mg.dL-1 
e potássio de 3,6 mEq.L-1, osmolalidade urinária de 173 
mOsm.L-1 e osmolaridade plasmática de 289 mOsm.kg-
1. Optou-se, então, pela administração de 0,4 mcg.kg-1 
de acetato de desmopressina. Observou-se uma redução 
significativa de débito urinário para 218 mL.h-1 nas 11 h 
de cirurgia que se sucederam. Exames laboratoriais após 
a administração de desmopressina demonstraram sódio 
de 138 mEq.L-1, glicemia de 112 mg.dL-1 e potássio de 
4,7 mEq.L-1. Discussão: A DI que se manifesta durante o 
período perioperatório é marcada por débito urinário supe-
rior a 125 mL.h-1 em adultos, enquanto outros sintomas 
podem ser mascarados no intraoperatório. A mudança do 
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conteúdo de água corporal produz hipernatremia que, se 
não identificada e corrigida, pode levar a sintomas neu-
rológicos potencialmente graves, incluindo fraqueza, letar-
gia, mialgias e coma. Osmolaridade e densidade urinária 
devem ser obtidas, e níveis < 300 mOsm.kg-1 e < 1,003, 
respectivamente, caracterizam urina hipotônica. É pruden-
te descartar outras causas de poliúria, incluindo hiperglice-
mia, uremia ou causas iatrogênicas, incluindo diuréticos ou 
manitol. O diagnóstico diferencial etiológico da DI será dis-
cutido, incluindo causas cirúrgicas e farmacológicas. O tra-
tamento dessa condição deve se concentrar na reposição 
do déficit de água livre com uma solução cristaloide balan-
ceada, farmacoterapia incluindo DDAVP ou vasopressina 
conforme o quadro clínico, e monitoramento cuidadoso do 
estado hídrico e eletrolítico do paciente.
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Doppler transcraniano contínuo com apa-
relho não dedicado em endarterectomia 
de carótida: relato de caso
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Introdução: A monitorização (MTC) através do doppler 
transcraniano (DTC) traz informações importantes acerca da 
hemodinâmica cerebral e é ferramenta útil para guiar con-
dutas durante anestesia para endarterectomias de carótida 
(ETC). Neste caso, foi utilizado um aparelho de ultrassom 
(US) não dedicado ao DTC e utilizando dispositivo hands-
-free feito em impressora 3D para posicionamento e MTC 
contínua durante o procedimento, mostrando as alterações 
em tempo real. Relato de caso: Homem, 70 anos, HAS, 
DM, tabagista e passado de revascularização do miocárdio, 
diagnóstico de estenose suboclusiva de carótida esquerda, 
com AIT recente, sendo indicada ETC. Planejamento cirúr-
gico com proposta de utilização de shunt para perfusão a 

montante e impossibilidade de realização sob anestesia 
regional e sedação pela necessidade de manipulação da 
região mais cranial da carótida. Como proposta de MTC 
intraoperatória, foi realizado ecoTT antes do procedimento 
para otimização volêmica, adquirida PAI com MTC minima-
mente invasiva do débito cardíaco, BIS, MTC da oximetria 
cerebral (OC) através do monitor INVOS e DTC contínuo 
com aparelho GE IQ, probe setorial e preset de DTC. Foi 
realizada anestesia geral venosa com remifentanil, propofol, 
rocurônio contínuos e bloqueio do plexo cervical superficial 
para analgesia pós-operatória. No exame realizado após in-
dução anestésica e antes do início da cirurgia, foi constata-
da uma redução no fluxo ao nível da artéria cerebral média 
(ACM) esquerda, especialmente, quando comparado aos 
fluxos da ACM direita. Após indução de hipertensão (PAS 
20% maior do que a da admissão) foi observado aumento 
do fluxo na ACM direita, achado que se perpetuou durante 
todo o procedimento. Por limitação do posicionamento do 
cirurgião, só foi possível realizar monitorização do DTC no 
lado direito (não operado) durante a cirurgia. No intraopera-
tório, com a colocação do shunt, não se observou mudan-
ças na hemodinâmica da ACM direita, apenas foi percebi-
do pequeno decrescimento da OC de forma transitória do 
lado esquerdo. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, 
com tempo cirurgia de 95 min. Ao final do procedimento, 
após extubação foi realizado novo DTC da ACM esquerda, 
que evidenciou padrão de hiperfluxo na vigência de PAS 
160 mmHg. Procedido então com controle mais estrito da 
PA com uso de nitroprussiato de sódio (mantendo PAS de 
aproximadamente 120 mmHg) com consequente retorno 
ao padrão normal ao DTC. Discussão: A ETC é um trata-
mento comprovado para prevenção secundária de AVC em 
estenoses de carótida, porém, é um procedimento com al-
tas taxas de complicações e a ocorrência de AVC periope-
ratório pode chegar a 4%. Infelizmente, a MTC com DTC 
intraoperatório não é disponível na maioria dos serviços do 
país devido a necessidade de aparelho dedicado de alto 
custo. O presente caso exemplifica o uso desta importante 
técnica com aparelho de US de uso geral e com interpre-
tações hemodinâmicas simples realizadas por anestesiolo-
gista com curta formação de DTC.
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Efeito imunomodulador da dexmedeto-
midina como fármaco adjuvante em pa-
cientes submetidos a colecistectomia vi-
deolaparoscópica: ensaio clínico
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Introdução: A dexmedetomidina é um agonista alfa-
-2-adrenérgico específico e potente. Pela ação direta 
sobre o sistema nervoso simpático, pode exercer efei-
tos benéficos sobre o sistema imunológico por meio 
de interações neuroimunes. Sua administração pode 
induzir uma resposta anti-inflamatória decorrente dos 
diferentes efeitos centrais (aumentam o tônus parassim-
pático, promovendo o controle do quadro inflamatório) 
e periféricos (estimulam a imunidade inata). O objetivo 
principal é avaliar o comportamento da interleucina 6 
(IL-6), cortisol, PCR e glicemia no perioperatório dessa 
modalidade cirúrgica, elucidando o papel da dexmede-
tomidina na resposta neuroinflamatória ao trauma. Os 
objetivos específicos são: avaliar a qualidade analgési-
ca e bem-estar no pós-operatório por meio de escores 
pré-definidos, incidência de complicações cardiovascu-
lares e respiratórias, bem como o padrão de retorno à 
ventilação espontânea. Métodos: Trata-se de um ensaio 
clínico controlado, randomizado, prospectivo, com ce-
gamento único. Foi utilizada a dexmedetomidina asso-
ciada à anestesia geral para cirurgias de colecistecto-
mia videolaparoscópica e selecionados pacientes ASA 
I e II elencados para colecistectomia videolaparoscó-
pica eletiva, com padronização da técnica anestésica. 
Os pacientes foram alocados de forma randomizada em 
dois grupos: grupo A (sevoflurano e dexmedetomidina) 
ou grupo B (sevoflurano e placebo). Grupo A: início da 
dexmedetomidina 1 mcg/kg/h por 20 min seguido de 
0,2–0,5 mcg/kg/h até o fechamento cirúrgico. Grupo B: 
início da solução placebo com salina semelhante à in-
fusão da dexmedetomidina até o fechamento cirúrgico. 
Foram coletadas 3 amostras sanguíneas em T1, duran-
te a venóclise; T2, 6 h após o término da cirurgia; T3, 
24 h após cirurgia. Resultados parciais: Redução dos 
escores de dor no grupo A em comparação ao B, princi-
palmente nas primeiras 6 h após o procedimento; retor-
no à ventilação espontânea semelhante em ambos os 
grupos; tempo para despertar médio superior no grupo 
A; maior estabilidade hemodinâmica e menores valores 
pressóricos e de frequência cardíaca no grupo A; menor 

incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório no 
grupo A. Os valores dos marcadores inflamatórios estão 
em processo de análise estatística. Conclusão: A dex-
medetomidina atenua a liberação excessiva de noradre-
nalina durante a isquemia-reperfusão, com diminuição 
do potencial para a formação de espécies reativas de 
oxigênio. Alguns autores relataram um efeito anti-infla-
matório superior ao de outros medicamentos: atividade 
antiapoptótica, melhor modulação da função dos ma-
crófagos, redução dos mediadores pró-inflamatórios 
como interleucina-6 e fator de necrose tumoral alfa e 
inibição da reação inflamatória. A associação de alfa-2 
agonista adrenérgico à anestesia geral promove melho-
ra da resposta ao trauma por alterar o reflexo neuroinfla-
matório, a via da antinocicepção e a imunomodulação.
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Efeitos da dextrocetamina sobre o ele-
troencefalograma PSi-SedLine e níveis 
de sedação. Ensaio clínico
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Introdução: A dextrocetamina tem importante papel 
na modulação da dor em pacientes cirúrgicos. Entre-
tanto, a sua utilização intraoperatória poderá não vali-
dar os índices de adequação anestésica baseados no 
eletroencefalograma. Este trabalho tem como objetivo 
avaliar a relação entre níveis de sedação produzido por 
baixas doses de dextrocetamina bem como as variá-
veis eletroencefalográficas: PSI, eletromiografia (EMG) 
e taxa de supressão. Métodos: Trinta pacientes adultos, 
ambos os sexos, com idade 22–46 anos foram aleato-
riamente distribuídos em 3 grupos. No grupo G1 (10) 
receberam dextrocetamina na dose de 0,050 mg.kg-1 
IV; no grupo G2 (10) receberam dextrocetamina na dose 
de 0,125 mg.kg-1 IV; e no grupo G3 (10) receberam dex-
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trocetamina na dose de 0,250 mg.kg-1 IV. Em todos os 
grupos, os pacientes receberam 0,08 mg.kg-1 de mi-
dazolam IV 10 min antes da administração de dextro-
cetamina. Em cada grupo, avaliou-se dois momentos: 
M1, antes da administração da dextrocetamina; e M2, 
após a administração da dextrocetamina. Em todos 
os grupos, foram avaliados o nível de sedação assim 
como as variáveis eletroencefalográficas: PSI, EMG e 
taxa de supressão, antes e após a injeção de dextroce-
tamina. Os dados eletroencefalográficos obtidos foram 
analisados usando-se ANOVA para medidas repetidas e 
p-valor ajustado para comparações múltiplas pelo tes-
te de Tukey. Resultados: Houve uma diminuição dose 
dependente nos escores da escala de alerta sedação 
em todos os grupos nos momentos M2. A análise ele-
troencefalográfica mostrou variações estatisticamente 
significantes em todos os grupos, comparando-se os 
momentos M1 e M2 tanto na EMG como no PSI (p < 
0,05). Conclusão: Os níveis de sedação correlacionam-
-se, de maneira significativa, com o aumento da dose 
de dextrocetamina. Entretanto, os valores elevados 
do PSI podem ser resultado do aumento da atividade 
eletromiográfica induzida pela dextrocetamina. Assim, 
mesmo em baixas doses, a dextrocetamina deve ser 
utilizada com cautela, durante sedação, em pacientes 
monitorizados com EMG e PSi-SedLine.
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Introdução: A monitorização de atividade eletroen-
cefalográfica processada (pEEG) é fundamental para 
indução e manutenção da anestesia geral. Além de 

avaliar o estado hipnótico, pode-se reconhecer no 
espectrograma padrões de resposta neurofisiológica 
a estímulos nociceptivos, como o beta arousal, delta 
arousal ou alpha dropout. Em concentrações anes-
tésicas elevadas, porém com doses insuficientes de 
opioides, observam-se os padrões delta arousal e o 
alpha dropout no pEEG em associação a estímulos 
nociceptivos, podendo indicar retorno da comunica-
ção talamocortical. Este estudo tem como objetivo 
apresentar a variação do espectrograma durante a 
fase hipertérmica da HIPEC (hyperthermic intraopera-
tive peritoneal chemotherapy), podendo corresponder 
à falta de analgesia adequada apesar da variação de 
valores de bispectral index (BIS) entre 40–60. Relato 
de caso: Paciente, 39 anos, feminino, com diagnós-
tico de neoplasia mucinosa apendicular com pseu-
domixoma peritonial. Indicada citorredução cirúrgica 
e HIPEC. Realizada peridural com cateter, entre T7- 
-T8, ropivacaína 0,3%, morfina 2 mg, fentanil 100 mcg 
(volume total = 10 ml). Infusão contínua de ropivacaí-
na 0,1% (5 ml.h-1). Monitorização básica e invasiva 
com cateter de pressão arterial com monitor de débi-
to cardíaco, cateter venoso central com medição da 
saturação venosa central e monitorização encefálica 
incluindo espectrograma. Indução com sufentanil 50 
mcg, propofol TCI 3–5 mcg.kg-1, succicinilcolina 60 
mg e cisatracúrio 6 mg com intubação traqueal. Ma-
nutenção com anestesia venosa total com propofol, 
remifentanil, cetamina e dexmedetomidina com moni-
torização pelo BIS ajustado entre 40–60. Observou-se 
hipersincronização alfa no espectrograma. Durante a 
fase hipertérmica da HIPEC, foi instilada oxaliplatina 
a 42°C sob técnica abdominal fechada, com variação 
de temperatura 34,1–36°C. Nesse período, foi cons-
tatada a variação do espectrograma com delta arou-
sal e alpha dropout, com variação do BIS 40 para 55, 
não sendo realizada intervenção anestésica. Ao final 
do procedimento, encaminhada estável à UTI, em ar 
ambiente com noradrenalina 0,1 mcg.kg-1.min-1 e 
infusão contínua de ropivacaína 0,1% (5 ml.h-1) em 
cateter peridural. Discussão: O delta arousal e o alpha 
dropout são padrões no espectrograma que apresen-
tam aumento paradoxal na intensidade de ondas no 
intervalo de frequência 0,5–4 Hz, e redução em 8–12 
Hz, respectivamente. Apesar da relevância clínica do 
delta arousal ser ainda incerta, sabe-se que sua ocor-
rência é observada em resposta a estímulos cirúrgi-
cos em cavidades abdominais. Um episódio súbito de 
alpha dropout é uma resposta esperada ao estímulo 
álgico, podendo ser prevenido com a otimização da 
analgesia. Esses achados indicam falha na supressão 
da resposta cerebral ao estímulo cirúrgico. O reco-
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nhecimento desses padrões eletroencefalográficos 
pode auxiliar no manejo de doses analgésicas com-
plementares com opioides, resultando em uma me-
lhor adequação anestésica.
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Eletroencefalograma espectrograma – pa-
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Introdução: A monitorização da profundidade anesté-
sica é de extrema importância durante o período in-
traoperatório para evitar a superdosagem ou a subdo-
sagem de anestésicos e suas consequências. Com o 
objetivo de reduzir esses riscos, foram desenvolvidos 
os monitores de profundidade anestésica baseados no 
eletroencefalograma e, dentre eles, o índice bispectral 
(BIS) tornou-se o principal na prática anestésica. Os 
monitores com espectrograma do EEG têm ganhado 
espaço por fornecerem uma representação visual da 
atividade cerebral frontotemporal, gerando uma fonte 
de informação mais consistente para o anestesiologis-
ta. Muitos profissionais não possuem conhecimento 
sobre esse tipo de monitorização e suas vantagens na 
prática anestésica. O objetivo deste estudo foi avaliar 
a frequência de uso e o conhecimento sobre a moni-
torização com o espectrograma entre os profissionais 
médicos do serviço de anestesiologia do HUCFF. Mé-
todos: Foi realizado um estudo transversal, no período 
de junho de 2021 até dezembro de 2021, por meio de 
um questionário com 8 perguntas sobre frequência de 
uso e conhecimento de monitorização da profundida-
de anestésica com o EEG espectrograma. Resultados: 
Foram obtidas 40 respostas ao questionário, sendo 

50% (n = 20) delas enviadas por residentes. Oiten-
ta e quatro por cento (n = 34) dos participantes uti-
liza somente o índice bispectral como monitorização 
anestésica, enquanto 15% (n = 6) faz uso do EEG es-
pectrograma. Noventa e oito por cento (n = 39) usa o 
BIS para guiar a titulação da quantidade de anestési-
co. Sobre o EEG, 55% (n = 22) afirmaram não possuir 
conhecimento aprofundado, porém gostariam, e 42%  
(n = 17) afirmaram ter algum conhecimento. Nesse 
quesito, apenas um indivíduo afirmou possuir bastan-
te familiaridade com o EEG. Todos os participantes 
acharam interessante a criação de um tutorial com 
conceitos básicos de EEG e espectrograma com as 
diversas influências de anestésicos sobre a atividade 
elétrica neuronal. Conclusão: A maioria dos médicos 
do serviço de anestesiologia do HUCFF ainda faz uso 
do índice bispectral como monitor de profundidade 
anestésica, enquanto apenas uma pequena porcen-
tagem utiliza o EEG espectrograma. No entanto, 90% 
dos participantes reconhecem a superioridade do es-
pectrograma em relação ao índice bispectral. Dessa 
forma, mostra-se necessária a difusão de conheci-
mentos básicos sobre EEG espectrograma para que 
seu uso seja mais amplo.
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Introdução: A embolia aérea venosa é uma complica-
ção da cirurgia de fossa posterior em posição senta-
da, chamada popularmente como cadeira de praia. 
Ela ocorre quando há diferença de pressão dentro do 
sistema venoso, gerando gradiente de pressão ne-
gativa ou subatmosférica entre o átrio direito e seios 
venosos cranianos. As manifestações pulmonares 
incluem hipertensão pulmonar, alterações na troca 
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gasosa, retenção de CO2 e aumento do espaço mor-
to com diminuição do dióxido de carbono ao final da 
expiração. O ar pode bloquear e impedir o retorno 
venoso diminuindo o débito cardíaco, provocando di-
latação e insuficiência atrial direita, isquemia cerebral 
e do miocárdio, arritmias e colapso cardiovascular. A 
morbimortalidade está diretamente relacionada com 
a quantidade de ar que entra e a que pode ser remo-
vida por aspiração. O volume letal de ar em um ser 
humano adulto é desconhecido, mas estima-se que 
varie de 200–300 ml quando administrado em bolus. 
Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 61 anos, 
hipertensa, em uso de losartana 100 mg ao dia, ad-
mitida em 19/8/2020 no HGRS, com relato de cefaleia 
holocraniana e tontura rotatória cerca de 2 semanas 
prévias da admissão. Realizada ressonância de crâ-
nio que evidenciou lesão sólido cística em região pi-
neal associada a hidrocefalia. Durante cirurgia para 
remoção tumoral pineal, em posição cadeira de praia, 
paciente evolui com choque hemodinâmico intraope-
ratório e hipotensão (PA 88x60), queda da etCO2 (14 
mmhg), aventando a suspeita de embolia aérea devi-
do a ruptura de seio venoso. Foi avisado o cirurgião, 
desfeita a posição de cadeira de praia, colocado em 
Trendelemburg em decúbito lateral esquerdo, oferta 
de O2 100%, ajustes na ventilação mecânica com 
aumento de PEEP para aumentar a pressão venosa 
e diminuir a entrada de mais ar, compressão suave 
de jugulares externas, tentativa de aspiração do ar 
via cateter venoso central (sem sucesso). Suporte 
hemodinâmico com noradrenalina e encaminhada à 
UTI. Confirmado com tomografia computadorizada o 
diagnóstico de embolia aérea. Paciente foi a óbito 2 
dias após.
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Introdução: A extubação traqueal (ET) após neurocirur-
gia deve ser realizada de forma suave e progressiva, na 
ausência de alterações hemodinâmicas, metabólicas e 
preservando a autorregulação cerebral. A extubação na 
sala de operação (SO) ou mesmo precocemente na uni-
dade de terapia intensiva (UTI) é essencial para permitir 
avaliação da função neurológica e possibilitar o diag-
nóstico e tratamento precoce de distúrbios neurológi-
cos imediatos secundários à neurocirurgia, diminuindo 
a realização de exames de imagens, pneumonia asso-
ciada à ventilação mecânica (PAVM), resultado favorá-
vel escore da Glasgow outcome scale (GOS), abreviar o 
tempo de permanência na UTI e diminuir mortalidade. A 
falha de extubação é definida como a necessidade de 
reintubação traqueal ou traqueostomia menos de 48 h 
após a extubação por qualquer motivo, exceto reope-
ração. Está associada a complicações intraoperatórias 
e tem consequências no desfecho pós-operatório. Sé-
rie de casos: Caso 1: JCP, 63 anos, clipagem de aneu-
risma, extubação na SO e reintubação na SO por re-
baixamento do nível de consciência, óbito em 16 dias. 
Caso 2: IVS, 27 anos, microcirurgia de tumor cerebral, 
instabilidade hemodinâmica, uso de droga vasoativa e 
tempo prolongado de cirurgia (690 min), extubação na 
UTI e reintubação em 26 h. Evoluiu com PAVM, 35 dias 
de internação em UTI e alta hospitalar. Caso 3: IBOA, 
56 anos, microcirurgia de tumor cerebral, extubação na 
SO e reintubação na UTI em 47 h por rebaixamento de 
nível de consciência. Evoluiu com PAVM, 45 dias de in-
ternação em UTI e estado vegetativo. Caso 4: ACM, 39 
anos, microcirurgia tumor cerebral, instabilidade hemo-
dinâmica, uso de droga vasoativa, extubou na UTI e re-
intubação em 46 h, evoluiu com pneumonia (COVID-19) 
e óbito em 34 dias. Caso 5: APC, 71 anos, microcirur-
gia de tumor cerebral, extubou na SO e reintubação na 
UTI em 3 h por rebaixamento de nível de consciência. 
Evoluiu para óbito em 3 dias. Caso 6: JSC, 50 anos, 
microcirurgia de tumor cerebral, extubação na SO e re-
intubação na UTI em 46 h. Evoluiu com PAVM, 14 dias 
de internação em UTI e alta hospitalar. Discussão: Esta 
série de casos apresenta 6 casos em que ocorreu falha 
de extubação traqueal em pacientes submetidos a neu-
rocirurgia. Destes, 3 casos (50%) evoluíram para óbito 
e os outros 50% dos casos todos evoluíram com PAVM 
e tempo prolongado de internação em UTI, sendo que 
destes 3 casos um evoluiu para estado vegetativo e 2 
apresentaram bom prognóstico e alta hospitalar. A falha 
na extubação traqueal tem impacto negativo no prog-
nóstico dos pacientes. Na série apresentada, 100% dos 
casos apresentaram complicações, corroborando com 
estatísticas já relatadas em artigos. Portanto, a extu-
bação é um momento crítico e muito importante para 
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redução dos desfechos indesejáveis do procedimento 
neurocirúrgico e a reintubação pode ter impacto negati-
vo no prognóstico dos pacientes.
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Introdução: A extubação traqueal (ET) em neurocirurgia 
pode ser desafiadora. A extubação na sala de operação 
ou mesmo precocemente na unidade de terapia inten-
siva (UTI) é essencial para permitir avaliação da função 
neurológica e possibilitar o diagnóstico e tratamento 
precoce de distúrbios neurológicos imediatos secundá-
rios à neurocirurgia, diminuindo a realização de exames 
de imagens, pneumonia associada à ventilação mecâ-
nica (PAVM), resultado favorável escore da Glasgow 
outcome scale (GOS), abreviar o tempo de permanência 
na UTI e diminuir mortalidade. O objetivo do trabalho 
é avaliar a taxa de falha de ET; avaliar a taxa de ET na 
sala de operação (SO) e na UTI; identificar fatores de 
risco (pré-operatórios, relacionados à anestesia e ci-
rúrgicos) associados à ET na UTI; avaliar a incidência 
de PAVM, o tempo de permanência na UTI; e escore da 
GOS entre os pacientes extubados na sala de opera-
ção e na UTI. Métodos: Estudo de coorte retrospecti-
vo selecionando pacientes com idade igual ou maior 
a 18 anos submetidos a neurocirurgia intracraniana de 
grande porte. O desfecho principal foi a falha de ET 
(necessidade de reintubação traqueal ou traqueotomia 
< 48 h após a extubação por qualquer motivo, exce-
to reoperação). Resultados: Um total de 146 pacientes 
atenderam aos critérios do estudo, 124 submetidos a 

ressecção tumoral e 22 a clipagem de aneurisma. Des-
tes, 8 pacientes não foram extubados na SO tampouco 
na UTI. Foram analisados dados de 138 pacientes, dos 
quais 118 (85,5%) foram extubados na SO e 20 (14,5%) 
na UTI. Na análise univariada, os fatores associados 
com extubação na UTI foram infusão de Ringer Lacta-
to, hidroxietilamido, concentrado de hemácias, perda 
sanguínea estimada, uso de droga vasoativa, duração 
da anestesia e cirurgia. O uso de droga vasoativa no in-
traoperatório foi identificado como fator de risco inde-
pendente para extubação na UTI [OR = 26,8 (IC 95%, 
2,3–312,6), p = 0,009]. Houve falha de ET em 6 pacientes 
(4,3%), 4 após extubação na SO e 2 após extubação 
na UTI. Dois de 4 pacientes reintubados na SO e 1 de 2 
reintubados na UTI foram a óbito. O grupo de pacientes 
extubados na UTI comparados com aqueles extubados 
na SO apresentaram maior incidência de PAVM (25% x  
5,1%), mais resultados desfavoráveis na GOS (40%  
x 7,6%) maior tempo de permanência na UTI (6,9 dias x  
3,7 dias) e maior incidência de pacientes que permane-
ceram mais que 4 dias na UTI (70% x 40,7%). Conclusão: 
Conclui-se que a taxa de ET na SO e na UTI foi realiza-
da em 85,5% e 14,5% dos pacientes, respectivamente. 
Somente o uso de droga vasoativa em infusão foi iden-
tificado como fator de risco independente associado à 
extubação na UTI. A taxa de falha de ET foi de 4,3%. O 
grupo de pacientes extubados na UTI comparados com 
aqueles extubados na SO apresentaram maior incidên-
cia de PAVM, mais resultados desfavoráveis na GOS, 
maior tempo de permanência na UTI e maior incidência 
de pacientes que permaneceram mais que 4 dias na UTI.
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Introdução: A monitorização do eletroencefalograma 
processado usualmente é feita por meio do índice 
bispectral (BIS). Entretanto, a interpretação do espec-
trograma do eletroencefalograma (EEG-S) tem se tor-
nado mais frequente. Padrões específicos associados 
a determinados fármacos ou condições clínicas são 
relevantes para diagnóstico e condutas no intraope-
ratório. Relato de caso: Paciente feminina, 66 anos, 
ASA II, com histórico de diabetes mellitus tipo 2 e hi-
pertensão arterial sistêmica, em uso de metformina e 
valsartana, este último suspenso no dia da cirurgia, foi 
agendada para colectomia videolaparoscópica devido 
a diagnóstico de adenocarcinoma colorretal. Admitida 
na SO com monitorização básica (ECG DII e V5, PANI 
e SpO2), monitorização do bloqueio neuromuscular, 
BIS e EEG-S. Sinais vitais pré-indução: PANI: 170/100 
mmHg; FC: 72 bpm; SpO2: 98%. Após pré-oxigena-
ção, foi iniciada infusão de remifentanil (RMF) 0,2 mcg/
kg/min, propofol 1,5 mg/kg e rocurônio 1 mg/kg em 
bolus. IOT sem problemas. Anestesia foi mantida com 
sevoflurano (0,7–1 CAM) e RMF. Instalada linha arterial 
em artéria radial esquerda com pressão arterial média 
(PAM) alvo de 70 mmHg. Antes da incisão: sevoflura-
no 0,6 CAM e RMF 0,1 mcg/kg/min; PAM: 75 mmHg; 
BIS [40–50], e EEG-S com padrão típico de anestesia 
inalatória: potência de sinal nas frequências alfa, the-
ta e delta. Após a insuflação de pneumoperitôneo (12 
mmHg) e Trendelemburg a 30°, a PAM diminuiu para 65 
mmHg. Concomitantemente, o EEG-S sofreu alteração 
com redução súbita da potência de sinal nas frequên-
cias alfa, theta e delta, com predomínio de ondas de 
baixa frequência (slow 0,1–1 Hz) intercaladas com pe-
ríodos de surto-supressão (SS). Neste momento, o BIS 
apresentava índice de 38 com taxa de surto-supressão 
(BSR burst-suppression ratio) de 2. A administração de 
sevoflurano foi interrompida sem melhora no padrão 
do EEG-S. A suspeita diagnóstica foi de hipoperfusão 
cerebral, devido ao posicionamento, com provável au-
mento da PIC, e hipotensão arterial sistêmica, ocasio-
nando redução da pressão de perfusão cerebral. Foi 
iniciada infusão de fenilefrina titulada com meta de 
PAM > 75 mmHg. Entretanto, o EEG-S só retornou ao 
padrão inicial com retorno de ondas alfa, theta e delta, 
após alcançarmos PAM acima de 80 mmHg. A cirurgia 
ocorreu sem intercorrências. A paciente foi extubada 
sem uso de vasopressores e sem alterações neurológi-
cas agudas. Alta hospitalar deu-se no D4 de pós-ope-
ratório. Discussão: O EEG-S pode ser uma ferramenta 
diagnóstica útil na detecção de eventos no intraopera-
tório. Neste caso, a meta de PAM foi alterada devido à 
alteração súbita de um padrão do EEG-S sugestivo de 
hipoperfusão cerebral. Além de BIS e BSR, o aneste-

siologista deve estar familiarizado com a interpretação 
do EEG-S, associada a distintas condições clínicas, a 
fim de se otimizar a monitorização cerebral, possibili-
tando intervenções precoces.
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Introdução: Mutações bialélicas no gene WARS2 po-
dem causar doenças mitocondriais com amplo espectro 
de apresentação clínica, como a deficiência intelectual 
e o parkinsonismo infantil. Relatamos o caso de anes-
tesia para implante de DBS em paciente adulto com 
NEMMLAS (neurodevelopmental disorder, mitochon-
drial, with abnormal movements and lactic acidosis, with/
without seizures), cujo fenótipo apresenta transtorno do 
neurodesenvolvimento, movimentos anormais, acidose 
láctica e presença ou ausência de convulsões. Relato 
de caso: MASF, 32 anos, masculino, caucasiano, 86 kg, 
com atraso do desenvolvimento, exame neurológico 
com ataxia, dismetria e características de parkinsonis-
mo. Diagnosticado com NEMMLAS e com proposta de 
neurocirurgia para estimulação cerebral profunda (DBS) 
e controle de quadro de espasticidade. Foi submetido 
a anestesia geral balanceada após monitorização com 
cardioscópio, PA invasiva radial esquerda, SpO2 e ana-
lisador de gases. A indução foi realizada com fentanil 
250 mcg, midazolam 15 mg e rocurônio 100 mg. Intuba-
do com videolaringoscópio, adaptado à ventilação me-
cânica (VCV) com FiO2 de 0,4. Manutenção anestésica 
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com sevoflurano e remifentanil 0,05–0,1 mcg/kg/min-1.  
O procedimento teve duração de 7 h. Gasometrias se-
riadas com lactato sem alterações. Hidratação com 
3300 ml de SF 0,9% com diurese de 800 ml. Ao final 
da cirurgia, o paciente foi extubado sem intercorrências, 
encaminhado estável hemodinamicamente ao CTI, com 
melhora significativa do tremor essencial e espasticida-
de. Encaminhado à enfermaria no 1o dia de pós-opera-
tório, evoluiu sem déficits neurológicos e com melhora 
global do quadro de rigidez, dor e contração muscular. 
Teve alta hospitalar com 2 dias. Discussão: As muta-
ções do gene das aminoacil-tRNA sintetases surgiram 
recentemente como a causa molecular subjacente a um 
amplo espectro de doenças humanas; dentre estas, as 
variantes bialélicas que afetam o WARS2 foram relata-
das em indivíduos com apresentação neurológica cujo 
fenótipo pode variar desde encefalopatia mitocondrial 
a condições como distonia e epilepsia. Há controvér-
sias quanto à melhor técnica anestésica, além disso, 
todos os anestésicos gerais podem inibir diretamente 
a função mitocondrial e elevar a taxa de complicações 
perioperatórias. O espectro de possíveis complicações 
causadas pela inibição envolve o estresse bioquímico 
gerado pelo jejum/catabolismo, exposição prolongada 
à dor, náuseas e vômitos pós-operatórios, hipotermia, 
acidose, uso de torniquetes e hipovolemia. Os anestési-
cos inalatórios podem gerar depressão da fosforilação 
oxidativa, já o propofol pode resultar em síndrome da 
infusão contínua mesmo quando utilizado em dose úni-
ca. Assim, os pacientes com doença mitocondrial são 
mais sensíveis aos efeitos depressivos cardiovasculares 
e respiratórios dos agentes anestésicos, devendo exis-
tir, portanto, individualização na escolha dos fármacos 
e titulação das doses administradas.

Referências
Niezgoda J, Morgan PG. Anesthetic considerations in 
patients with mitochondrial defects. Paediatr Anaesth. 
2013;23(9):785-93.
Martinelli S, Cordeddu V, Galosi S et al. Co-occurring 
WARS2 and CHRNA6 mutations in a child with a seve-
re form of infantile parkinsonism. Parkinsonism Relat Di-
sord. 2020;72:75-9.
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Introdução: A extubação traqueal (ET) após neurocirurgia 
pode ser desafiadora. A extubação na sala de operação 
(SO) ou em poucas horas na unidade de terapia intensiva 
(UTI) permite avaliação da função neurológica, diagnósti-
co e tratamento precoce de distúrbios neurológicos se-
cundários à neurocirurgia, reduz o tempo de permanência 
na UTI, permanência hospitalar, pneumonia associada à 
ventilação mecânica, custo hospitalar e a morbimortalida-
de. Série de casos: Caso 1: LFS, 40 anos, microcirurgia 
de tumor cerebral, não extubou na SO por instabilidade 
hemodinâmica evoluindo para óbito em 3 h após cirurgia. 
Caso 2: GJ, 66 anos, clipagem de aneurisma, não extubou 
na SO por instabilidade hemodinâmica, não foi extubado 
na UTI e evoluindo para óbito em 35 dias. Caso 3: JML, 
53 anos, microcirurgia de tumor cerebral, não extubou na 
SO por instabilidade hemodinâmica e evoluindo para óbito 
em 31 h. Caso 4: AVC, 75 anos, microcirurgia de tumor 
cerebral, não extubou na SO por Glasgow 10 no início da 
cirurgia e evoluiu para estado vegetativo. Caso 5: EPLF, 
71 anos, não extubou na SO por instabilidade hemodinâ-
mica evoluindo para óbito após 10 h. Caso 6: MVPS, 28 
anos, microcirurgia de tumor cerebral, não extubou na SO 
por tempo cirúrgico prolongado e não foi extubado na UTI 
evoluindo para óbito em 62 dias. Caso 7: EPN, 77 anos, 
clipagem de aneurisma, não extubou na SO porque pa-
ciente não despertou, não foi extubado na UTI evoluindo 
para óbito em 14 dias. Caso 8: MPRA, 57 anos, clipagem 
de aneurisma, não extubou na SO por instabilidade he-
modinâmica evoluindo para óbito em 32 dias. Discussão: 
Esta série de casos apresenta 8 casos que não foi proce-
dido extubação traqueal em pacientes submetidos a neu-
rocirurgia na SO e tampouco na UTI, sendo que em 62% 
dos casos a principal causa foi sangramento associado à 
instabilidade hemodinâmica, corroborando para a impor-
tância da extubação, já que todos os pacientes que não 
foram extubados tiveram mau prognóstico, sendo que 7 
evoluíram para óbito e 1 para estado vegetativo. Portan-
to, a extubação é um momento crítico e muito importante 
para redução dos desfechos indesejáveis do procedimen-
to neurocirúrgico.
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Introdução: A dextrocetamina (DC) tem importante papel 
na modulação da dor em pacientes cirúrgicos. Entretan-
to, vários estudos evidenciam elevações importantes da 
atividade eletroencefalográfica (EEG) quando se utiliza 
dextrocetamina (DC). A taxa de supressão, uma variável 
atividade eletroencefalográfica (EEG) no domínio do tem-
po, é importante para determinar alterações de perfusão 
cerebral. O objetivo deste estudo é avaliar alterações na 
taxa de supressão (TS) com a utilização de baixas do-
ses de dextrocetamina (DC). Métodos: Vinte pacientes 
adultos, ambos os sexos, com idade entre 20–50 anos, 
foram submetidos a anestesia geral venosa sítio efetor 
controlada, com BIS mantido entre 45–55, para realiza-
ção da intubação traqueal. A seguir, a dose de propofol 
foi aumentada até obtenção de uma taxa de supressão 
(TS) entre 10–20%. Os pacientes foram aleatoriamente 
distribuídos em 2 grupos: os do grupo Gc (controle) rece-
beram solução fisiológica 0,9% intravenoso (IV) e os do 
grupo Gd (dextrocetamina) receberam 0,2 mg.kg-1 IV de 
dextrocetamina (DC), ambos após obtenção da supres-
são. Nos dois grupos, avaliaram-se 3 momentos: M0, an-
tes da indução anestésica; M1, 3 min após estabilização 
da taxa de supressão entre 10–20%; e M2, 3 min após 
infusão de dextrocetamina (DC) ou soro fisiologico 0,9%. 
Os dados da atividade eletroencefalográfica obtidos fo-
ram analisados usando-se ANOVA, comparando-se tan-
to entre os momentos no mesmo grupo como entre os 
grupos nos momentos equivalentes, considerando-se 
como significante um p ≤ 0,05. Resultados: Utilizando-se 
a análise de variância (M1 e M2), foi verificado que não 
houve indicação de diferença significante entre as me-
didas da taxa de supressão em relação aos fatores gru-
pos e momentos (p > 0,05). Conclusão: Baixas doses de 
dextrocetamina (DC) (0,2 mg.kg-1), neste modelo de AVT, 
não invalidam valores percentuais observados na taxa de 
supressão (TS), não resultando em erros de interpretação 
deste parâmetro.
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Introdução: A dextrocetamina (DC) é um fármaco utilizado 
como adjuvante na anestesia geral por apresentar pro-
priedades analgésicas e hipnóticas relevantes, reduzindo, 
assim, a necessidade de opioides e hipnóticos. Possui 
outros efeitos benéficos, como neuroproteção, analgesia 
preemptiva e preventiva, redução da tolerância e hipe-
ralgesia induzidas por opioides. A análise eletroencefalo-
gráfica processada é importante como monitorização da 
profundidade anestésica e mostra uma boa correlação 
com efeito de diversos agentes utilizados na prática clí-
nica. A utilização da DC intraoperatória poderá, com isso, 
não validar os índices de adequação anestésica baseados 
no eletroencefalograma (EEG) devido ao efeito de incons-
ciência ser associado com padrões ativos de EEG. O ob-
jetivo deste estudo é avaliar os parâmetros provenientes 
do EEG como o índice bispectral (BIS) e a atividade ele-
tromiográfica facial (EMG) após o uso da DC. Métodos: 
Quarenta pacientes adultos, ambos os sexos, com idade 
entre 20–45 anos, submetidos a anestesia geral venosa 
sítio efetor (Se) controlada, com BIS mantido entre 45–55 
antes da DC foram aleatoriamente distribuídos em 5 gru-
pos iguais. No grupo k 0, controle, os pacientes não re-
ceberam DC; k 1, k 2, k 3 e k 4 receberam DC em bolus 
de 200 mcg.kg-1 IV, seguido por infusão contínua de 100 
mcg.kg-1.h-1; 200 mcg.kg-1.h-1; 300 mcg.kg-1.h-1 e 400 
mcg.kg-1.h-1, respectivamente. Em todos os pacientes 
dos grupos k 1, k 2, k 3 e k 4, utilizou-se DC em bolus na 
dose de 200 mcg.kg-1. Em cada grupo, foram avaliados 
11 momentos: M0, antes da indução anestésica; M1, 10 
min após estabilização da anestesia com BIS entre 45–55 
(com alvo de 50); M2, 3 min após DC; M3, 6 min após 
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DC; M4, 9 min após DC; M5, 12 min após DC; M6, 15 
min após DC; M7, 18 min após DC; M8, 21 min após DC; 
M9, 24 min após DC; e M10, 27 min após DC. Em todos 
os momentos, foram anotados os valores de BIS e EMG. 
Os dados eletroencefalográficos obtidos foram analisa-
dos usando-se ANOVA para medidas repetidas e p-valor 
ajustado para comparações múltiplas pelo teste de Tukey, 
considerando-se como significativo p < 0,05. Resultados: 
Comparando-se os valores médios do BIS e EMG entre 
todos os grupos, em cada momento, não foram obser-
vadas alterações significantes (p > 0,05). Conclusão: Os 
parâmetros eletroencefalográficos (BIS e EMG) podem ser 
utilizados para avaliar adequação anestésica quando ese 
modelo de infusão de DC e AVT forem observados.
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Introdução: Granulomatose de Wegener é uma vasculite 
idiopática rara, com prevalência estimada de 3/100.000. 
Caracteriza-se pelo comprometimento de vasos de pe-
queno e médio calibre e granulomas peri e extravascu-
lares. Clinicamente, é expressada por acometimento 
renal e dos tratos respiratórios superiores e inferiores, 
embora outros órgãos e sistemas também possam estar 
envolvidos. Implicações anestésicas de relevância estão 
relacionadas às complicações renais (falência renal) e 
pulmonares (distúrbios obstrutivos e/ou restritivos) e ao 
manejo da via aérea, pela associação da doença com 
laringotraqueomalácia e a presença de granulomas que 
podem tornar a intubação traqueal impossível. Relato 
de caso: Paciente masculino, 62 anos, 61 kg, hiperten-
so, ex-tabagista, ex-etilista e renal crônico dialítico, com 
história de perda ponderal acentuada, pansinusopatia 
crônica e cefaleia refratárias ao tratamento clínico. Inter-
nado para elucidação do quadro, foi diagnosticado com 

granulomatose de Wegener. Ressonância magnética 
evidenciou empiema extradural em região frontal direi-
ta com cerebrite adjacente, programando-se abordagem 
cirúrgica. Ao exame, Glasgow 15, ausência de déficits 
neurológicos focais. Via aérea apresentando Mallampati 
IV, distância interincisivos menor que 3 dedos e extensão 
cervical limitada. Pré-medicação com clonidina (75 mcg), 
fentanil (50 mcg) e ventilação espontânea sob máscara 
com O2 100% por 5 min. Após otimização do posicio-
namento, optou-se por indução com propofol (1,5 mg/
kg) e lidocaína (1 mg/kg). O bloqueio neuromuscular foi 
realizado com cisatracúrio (0,15 mg/kg) quando verifica-
da a ventilação manual sob máscara eficaz. A aborda-
gem da via aérea foi realizada por videolaringoscopia e 
a intubação, com tubo aramado no 7,5 com cuff e auxílio 
de fio-guia em tentativa única, sem repercussões hemo-
dinâmicas. A manutenção se deu com propofol em infu-
são alvo-controlada (2,5 mcg/ml), remifentanil contínuo 
(0,15 mcg/kg/min) e ventilação volume controlado a 8 
ml/kg em oxigênio/ar com FiO2 de 40%. Fluidoterapia 
com solução salina a 4 ml/kg/h. O procedimento ocorreu 
sem intercorrências e durou aproximadamente 2 h. Ao 
término, as infusões foram descontinuadas e o bloqueio 
neuromuscular foi revertido com atropina (1 mg) e neos-
tigmina (2 mg). O paciente foi extubado em sala cirúrgi-
ca e encaminhado à UTI para vigilância pós-operatória. 
Discussão: A granulomatose de Wegener impõe variados 
desafios ao anestesiologista. O planejamento anestésico 
deve abranger a antecipação de possíveis dificuldades 
na abordagem da via aérea e no conhecimento sobre as 
alterações pulmonares e renais associadas, requerendo 
um manejo farmacológico, ventilatório e hemodinâmico 
apropriado.
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Introdução: Paciente MMRF, 27 anos, masculino, porta-
dor de epilepsia refratária a todos os tratamentos me-
dicamentosos, sem outras comorbidades, admitido no 
Hospital das Clínicas da UFMG em fevereiro de 2022. 
Proposta cirúrgica de ablação de foco epileptogêni-
co no lobo temporal esquerdo, previamente mapeado 
pelas equipes de neurologia e neurocirurgia. Devido a 
necessidade de neuroestimulação e monitorização com 
eletroencefalograma intraoperatórios, foi solicitado des-
pertar do paciente durante o ato cirúrgico. Procedimen-
to explicado ao paciente, que se mostrou colaborativo 
e esclarecido. Relato de caso: Após chegada à sala de 
cirurgia, monitorizado com pressão não invasiva, oxí-
metro, cardioscópio e BIS. Puncionados dois acessos 
periféricos calibrosos. Indução com propofol em infu-
são alvo-controlada (Marsh efeito), dexmedetomidina e 
remifentanil. Introduzido dispositivo supraglótico no 4,  
com boa adaptação e ajustada ventilação mecâni-
ca. Realizado bloqueio de escalpe com ropivacaína a 
0,75% e monitorização invasiva da pressão arterial na 
artéria radial. Mantido alvo de 3 mcg/ml no sítio efetor 
para o propofol, remifentanil a 0,1 mcg/kg/min e dex-
medetomidina a 0,3 mcg/kg/h. Para o despertar, solici-
tamos comunicação da equipe cirúrgica com 30 min de 
antecedência. Após sinalização, foi suspensa a infusão 
de propofol e reduzida a infusão de remifentanil grada-
tivamente, mantendo infusão de dexmedetomidina a  
0,1 mcg/kg/h. Realizado desmame da ventilação me-
cânica a fim de manter ventilação espontânea. Obser-
vamos aumento gradual do BIS até 80, momento em 
que o paciente começou a esboçar reação ao chamado. 
O dispositivo supraglótico foi cautelosamente removi-
do, sem tosse ou desconforto respiratório. O paciente 
gradativamente verbalizou, abriu os olhos, conversou e 
executou os testes propostos pela equipe de neurolo-
gia. Após aproximadamente 45 min, finalizados os tes-
tes, foi solicitado novo aprofundamento do plano anes-
tésico. Reiniciadas infusões de remifentanil e propofol 
a 0,05 mcg/kg/min e 50 mcg/kg/min, respectivamente, 
além de dexmedetomidina a 0,3 mcg/kg/h, mantendo 
ventilação espontânea e tolerando cânula de Guedel. 
Fim do ato anestésico e transporte para o leito de tera-
pia intensiva (CTI) sem intercorrências. Analgesia pós-
-operatória com 5 mg de morfina venosa. Discussão: 
A epilepsia é uma doença estigmatizante e de elevada 
ocorrência na população. Em geral, o tratamento medi-
camentoso mostra-se eficaz para o controle da doença. 
Neste caso, todas as opções terapêuticas foram esgo-
tadas antes da indicação da cirurgia. Para que houves-
se sucesso na neuromonitorização, fazia-se necessária 
a ausência de fármacos interferentes, assim, optamos 
por anestesia venosa total e não utilização de bloquea-

dor neuromuscular. Optamos por utilizar dispositivo 
supraglótico a fim de facilitar o manuseio da via aérea 
do paciente no intraoperatório, que estaria em posição 
desfavorável para laringoscopia e intubação. O pacien-
te recebeu alta do CTI no segundo DPO.
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Introdução: Tumores intramedulares como os de Holo-
cord são extensos e raros (< 1% das lesões intramedula-
res), requerendo uma sequência de cuidados pelo anes-
tesiologista. Cuidados pelas dificuldades que envolvem 
o tempo cirúrgico, posicionamento, neuromonitoriza-
ção, analgesia, prevenção de náuseas e vômitos pós-
-operatório (NVPO) e avaliação neurológica eficiente no 
pós-operatório (PO) imediato. Relato de caso: Paciente 
RRA, 54 anos, 53 kg, hipertensa controlada, extensibili-
dade cervical restrita. Iniciou quadro de paraparesia de 
membros inferiores (MMII) há 10 meses, evoluiu com 
paraplegia há 8 meses, além de parestesia de membros 
superiores (MMSS). Ressonância magnética com lesão 
intramedular e extensão de C4-T10. Inicialmente rea-
lizada monitorização básica, acessos periféricos cali-
brosos em MMSS e manta térmica em MMII. Indução 
com  remifentanil e  propofol  alvo-controlado, dexme-
detomidina 0,3 mcg/kg/h, lidocaína 60 mg, rocurônio 
35 mg, intubação orotraqueal com tubo aramado no 8 
com auxílio de videolaringoscópio. Pressão arterial in-
vasiva (PAI) em artéria radial esquerda e acesso venoso 
central em veia jugular interna direita; após cerca de 40 
min, é administrado sugamadex 250 mg (4 mg/kg) devi-
do à falta de monitorização de bloqueio neuromuscular. 
Monitorizado com potencial evocado (PE) somatosensi-
tivo e motor. Paciente posicionada em decúbito ventral.  
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Apesar da otimização farmacológica intraoperatória 
(IO), paciente se manteve hipertensa precisando de in-
fusão de nitroglicerina. Analgesia PO: dipirona 3 g, mor-
fina 6 mg e infiltração de ferida operatória com ropiva-
caína 0,3%. Ondansetrona 6 mg para profilaxia NVPO. 
Tempo cirúrgico 7 h. PO imediato com preservação de 
força em MMSS, analgesia adequada e titulação em 
queda da nitroglicerina. Discussão: Tumores Holocord 
são desafiadores ao anestesiologista. A escolha dos 
fármacos é importante, já que a monitorização com PE 
está presente. Utilizamos drogas que tenham pouca in-
terferência e em infusão contínua, além da reversão do 
rocurônio. A PAI se faz necessária para observar varia-
ções pressóricas, coleta de gasometrias para avaliação 
de eletrólitos e hemoglobina, que pode influenciar no 
PE. Controle álgico no IO e PO são importantes na pre-
venção de dor crônica. Escolha da dexmedetomidina é 
baseada nessa premissa, além de auxiliar na prevenção 
de NVPO, um importante contribuinte de morbidade, 
aumento do tempo de internação e custos hospitala-
res. Ainda em NVPO, a anestesia venosa total baseada 
no propofol apresenta superioridade bem estabelecida 
em relação às demais técnicas. A neoplasia intramedu-
lar oferece grande morbidade ao paciente, e a escolha 
da técnica anestésica pode impactar diretamente em 
seu aumento.
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Introdução: Doença de Moyamoya é uma vasculopa-
tia crônica rara, de etiologia desconhecida, geralmen-
te presente em pacientes na 1a e 4a décadas de vida. 

A doença pode se manifestar cursando com cefaleia, 
eventos neurológicos isquêmicos ou hemorrágicos, 
podendo chegar a quadros convulsivos, necessitando 
de tratamento cirúrgico em casos selecionados. Re-
lato de caso: Paciente YJSS, sexo masculino, 9 anos, 
33 kg, previamente portador de anemia falciforme tipo 
SS, com história pregressa de ataques isquêmicos 
transitórios (AITs) recorrentes, amigdalectomia, esple-
nectomia e adenoidectomia. Realizava exsanguíneo 
transfusão 2 vezes/semana. Quadro atual de amauro-
se, cefaleia e perda de força em membros. Diagnos-
ticado com doença de Moyamoya e indicada micro-
cirurgia vascular intracraniana. Admitido em sala de 
cirurgia ativo, reativo, estável hemodinamicamente e 
em ar ambiente. Avaliada via aérea, Mallampati III. Mo-
nitorizado com cardioscopia, pressão arterial não inva-
siva, oximetria de pulso e puncionado acesso venoso 
periférico (AVP 20G). Optado por técnica de anestesia 
geral balanceada com analgesia multimodal. Realizada 
indução anestésica com remifentanil em bomba de in-
fusão contínua (BIC) 0,3 mcg/kg/min, propofol (4 mg/
kg), dextrocetamina (1 mg/kg) e cisatracúrio 0,15 mg/
kg. Realizada adjuvância com sulfato de magnésio 30 
mg/kg e lidocaína 2% sem vasoconstritor 1,5 mg/kg. 
Após indução, optado por puncionar pressão arterial 
invasiva em artéria pediosa esquerda, novo AVP (22G) 
e realizada sondagem vesical de demora. Manutenção 
da anestesia com sevoflurano (0,6 CAM) e remifentanil 
em BIC (0,1 mcg/kg/min). Evoluiu sem intercorrências 
durante o intraoperatório, sem alterações gasométri-
cas e hematimétricas significativas, sem necessidade 
de hemotransfusão. Ao término, foi extubado e enca-
minhado ao CTI para cuidados pós-operatórios, está-
vel hemodinamicamente, apresentando bom padrão 
respiratório e sem queixas. Recebeu alta do CTI no 4o 
dia pós-operatório. Discussão: Nos pacientes portado-
res de anemia falciforme, é preciso realizar um manejo 
anestésico com o intuito de evitar situações que pro-
voquem a falcização das hemácias, tais como hipo-
xemia, hipotermia, acidose e desidratação. Deve-se 
manter níveis séricos de hematócrito e hemoglobina 
acima daqueles preconizados para pacientes não fal-
cêmicos, sendo por vezes necessário realizar hemo-
transfusão no perioperatório. Sendo assim, a anestesia 
nesse paciente tem como objetivo manter um equilí-
brio entre o fluxo sanguíneo cerebral e o consumo de 
oxigênio. Além disso, devido a autorregulação sanguí-
nea cerebral em crianças portadoras de Moyamoya ser 
significativamente prejudicada, deve-se evitar tanto a 
hipercapnia como a hipocapnia, uma vez que, a vaso-
constrição ou a vasodilatação extrema podem preju-
dicar ainda mais a perfusão das áreas isquêmicas e 
interferir no prognóstico do paciente.
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Introdução: O eletroencefalograma intraoperatório tem se 
tornado ferramenta comum na prática do anestesiologista, 
auxiliando na titulação de drogas e diminuindo os riscos de 
hipnose inadequada, tais como recall cirúrgico e supres-
são de atividade cerebral. O traçado de atividade elétrica 
cortical é então submetido a transformada de Fourier, clas-
sificando os segmentos de acordo com a sua frequência 
de onda em hertz, permitindo avaliar a intensidade de cada 
sinal e gerar um gráfico em espectrograma. Tradicional-
mente, as drogas anestésicas possuem padrões especí-
ficos de assinatura no espectrograma, efeito creditado ao 
mecanismo variado de cada classe farmacológica. Entre-
tanto, o EEG no centro cirúrgico ainda permanece enig-
mático devido à complexidade do estudo e presença de 
exceções como a observada no caso descrito. Relato de 
caso: Homem, 30 anos, obeso grau I, dá entrada no centro 
cirúrgico para procedimento de lipoaspiração, sem outras 
comorbidades ou medicações de uso contínuo. Indução 
anestésica realizada utilizando propofol, fentanil, lidocaína 
e rocurônio. Optado por manutenção em anestesia venosa 
total, propofol e remifentanil, titulado por uso de EEG in-
traoperatório com monitor SedLine. Inicialmente, o padrão 
eletroencefalográfico observado foi a assinatura clássica 
dos agentes GABAérgicos, slow delta com hiperpolariza-
ção em alfa. Porém, no decorrer da anestesia, sem que 
houvesse adição de outros hipnóticos ou ajuste de titula-
ção, ocorreu aumento da frequência de ondas theta, ca-
racterizando o fenômeno de fill-in. O procedimento trans-
correu sem intercorrências, o paciente foi extubado após 2 
h de anestesia geral e encaminhado a sala de recuperação 
anestésica. Discussão: O propofol é uma droga com ação 
em receptor GABA A que produz no EEG padrão de ondas 

lentas delta, podendo estar associada a hiperpolarização 
alfa quando em doses hipnóticas adequadas, especial-
mente em indivíduos jovens saudáveis. Por outro lado, 
halogenados costumam exibir o fenômeno fill-in, caracte-
rizado pela presença de ondas alfa, theta e delta. No caso 
descrito, observamos o incomum surgimento de fill-in em 
anestesia venosa total com propofol. Há pouca informação 
disponível na literatura sobre essa ocorrência. Estudos su-
gerem que a perda da consciência induzida pelo propofol 
pode estar ligada a prejuízo na comunicação cortical, ainda 
que corticografia frontal possa exibir ondas de frequências 
theta e gama associadas a delta lento. O caso observado 
reforça a ideia de que a ação no sistema nervoso central, 
ainda que para o mesmo fármaco, depende de fatores indi-
viduais e da farmacocinética, de modo que apenas a abor-
dagem tradicional do binômio droga-receptor, conforme 
conhecemos hoje, não é capaz de elucidar todas as ques-
tões envolvidas no manejo farmacológico da consciência.
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Introdução: A síndrome da infusão de propofol (PRIS) é 
uma síndrome rara que ocorre geralmente após longa 
infusão e/ou altas doses do fármaco. Os primeiros ca-
sos foram relatados em pacientes com injúria cerebral. O 
objetivo deste estudo é relatar o caso de uma paciente 
neurocirúrgica que apresentou a síndrome após um curto 
período de administração. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 78 anos, 83 kg, 1,65 m, ASA III, hipertensa 
e dislipidêmica bem controlada com uso de clortalidona, 
olmesartan e rosuvastatina. Submetida a reabordagem 
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de meningioma intracraniano. Uso de dexametasona 
pré-operatório por 14 dias. História de mioclonias pós 
infusão de propofol na abordagem prévia. Indução anes-
tésica com propofol alvo-plasma, remifentanil alvo-efei-
to e rocurônio 50 mg. Infusão inicial de propofol de 7,32 
mg/kg/h (alvo-plasma 4 mcg/mL), sendo reduzida para 
4,76 mg/kg/h (alvo-plasma 2,60 mcg/mL) após indução 
e adequação de plano anestésico. Aproximadamen-
te 150 min da indução, a paciente evoluiu com severa 
hipotensão arterial, refratária a aumentos gradativos na 
infusão de noradrenalina, além de taquicardia e infra-
desnivelamento de segmento ST. Levantada hipótese 
de infarto agudo do miocárdio intraoperatório. Gaso-
metria arterial compatível com acidose metabólica não 
compensada com ânion gap aumentado. Optou-se pela 
suspensão do procedimento para elucidação diagnós-
tica e tratamento em leito de terapia intensiva. Equipe 
de cardiologia excluiu hipótese de infarto após análise 
da curva de troponina. Diagnósticos diferenciais como 
tromboembolismo pulmonar, cetoacidose diabética, 
choque hemorrágico e erros de medicação descartados 
após análise clínica, radiológica e laboratorial. Extubada 
na tarde do dia seguinte, apresentou favorável recupera-
ção. Discussão: A ausência de teste diagnóstico e a bai-
xa incidência da PRIS torna seu diagnóstico difícil e, por 
vezes, tardio. Em nosso caso, além da exclusão de diag-
nósticos diferenciais, levantamos a hipótese da PRIS 
pela gradativa melhora clínica ao suspendermos a infu-
são de propofol, concomitante ao início de sedação com 
fentanil e midazolam por parte dos intensivistas. Além 
dos fatores de risco já conhecidos, como neurocirurgia 
e obesidade, observamos também fatores recentemente 
descritos como uso de aminas vasoativas e corticoide 
no pré-operatório. Embora o período de infusão clas-
sicamente descrito para desencadear a síndrome seja 
maior que 48 h, são crescentes os relatos na literatura 
com regimes de infusão menores que 3 h. A velocidade 
máxima de infusão não deve ultrapassar de 4 mg/kg/h. 
Devemos incluir a PRIS como diagnóstico diferencial em 
casos de disfunção cardiocirculatória e acidose metabó-
lica com ânion gap aumentado na vigência de fatores de 
risco para seu desenvolvimento, mesmo que em curtos 
períodos de administração do fármaco.
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culo-peritoneal: relato de caso

Luana Dias Reis*, Victor Sampaio de Almeida, João Lima 
Mota Neto, Emanuel da Silva Biscarde, Gustavo Peniche 
dos Santos, Nelson Alves de Sousa Filho 

Instituição: Hospital São Rafael – Rede D’or
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: São amplamente conhecidos os benefícios 
relacionados a cirurgias por via videolaparoscopia, assim 
como o implante de dispositivos de derivação ventrículo-
-peritoneal (DVP) em pacientes com hidrocefalia, porém 
diversas são as complicações associadas a realização 
de pneumoperitôneo em pacientes portadores DVP. Nes-
te relato de caso, iremos registrar a utilização ultrassono-
grafia cerebral e doppler transcraniano (DTC) para moni-
torar eventos adversos durante a cirurgia laparoscópica 
de um paciente com hidrocefalia portador de DVP. Relato 
de caso: Paciente masculino, 14 anos, portador de mie-
lomeningocele e hidrocefalia, submetido a nefroureterec-
tomia total laparoscópica a esquerda. Cirurgia indicada 
devido ao histórico de episódios prévios de pielonefri-
te e nefrolitíase, com consequente perda da função do 
rim esquerdo. Possui como antecedentes o implante de 
DVP ainda no período neonatal, às 36 h de vida. Desde 
então, vem em acompanhamento com a Neurocirurgia, 
com última troca do dispositivo em 2018 para sistema 
de pressão programável em baixa pressão. Paciente 
não apresenta déficits cognitivos ou motores. Admitido 
no centro cirúrgico alerta e orientado, realizada indução 
venosa para anestesia geral com fentanil, propofol e ro-
curônio, intubação orotraqueal, ventilação mecânica pro-
tetora com FiO2 50% e manutenção com sevoflurano em 
01 CAM. Ao final do procedimento, realizado bloqueio 
do quadrado lombar guiado por ultrassonografia para 
analgesia. Instituída monitorização com DTC após indu-
ção anestésica e os dados foram registrados de manei-
ra contínua. Após a instalação do pneumoperitônio não 
houve mudanças significativas nas velocidades aferidas 
ao DTC e o paciente manteve pressão intracraniana es-
timada em 5–6 mmHg durante todo o procedimento. A 
medida do quarto ventrículo inicialmente era de 24 mm 
e no final do procedimento encontrava-se em 27 mm 
(valores abaixo de 40 mm são considerados normais). 
Valor máximo de pressão intra-abdominal (PIA) utilizado 
durante pneumoperitônio foi de 15 mmHg. Ao final do 
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procedimento, descartou-se o aumento da pressão in-
tracraniana (PIC), disfunção de válvula ou presença de 
pneumoencefalo. No transcorrer da cirurgia, apresentou 
taquicardia e piúria em sonda vesical. Aventada possibi-
lidade de translocação bacteriana após manipulação do 
rim esquerdo e instituída antibioticoterapia com ceftria-
xone. Administrados 1800 ml de cristaloide no intraope-
ratório, sem sangramentos significativos. Extubado em 
sala e encaminhado a UTI pediátrica no pós-operatório 
imediato. Evoluiu estável, com alta hospitalar 4 dias mais 
tarde. Discussão: Diversas intercorrências estão relacio-
nadas ao aumento da PIA durante o pneumoperitônio em 
cirurgias laparoscópicas no paciente portador de DVP. 
Em 2010, Raskin et al. relatou pela primeira vez a ocor-
rência de pneumoencefalo como complicação desse 
procedimento em um paciente com DVP. A utilização da 
ultrassonografia cerebral para monitorizar funcionalidade 
de válvula ventrículo-peritoneal
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Utilização do doppler transcraniano como 
ferramenta auxiliar na estimativa de pres-
são intracraniana: relato de caso
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Filho, Emanuel da Silva Biscarde, Leandro Jorge Se-
pulveda Nogueira
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Introdução: A ultrassonografia doppler transcraniana 
(UDT) aplicada pelos anestesiologistas tem ganhado 
espaço como ferramenta de monitorização das altera-
ções no sistema nervoso central. Para mensuração das 
pressões, a medida direta por cateter de pressão intra-
craniana (PIC) ainda permanece como o padrão ouro, 
informando de forma contínua a pressão intracraniana. 

No entanto, esse método está sujeito a falhas na afe-
rição ou análise dos dados, sendo o raciocínio clínico 
o fator predominante na tomada de decisão. Para os 
casos de discordância entre a clínica e a medida da PIC, 
o UDT poderá ser utilizado como importante ferramenta 
auxiliar oferecendo parâmetros que justifiquem a verifi-
cação do processo de instalação da medida invasiva de 
modo que seus valores reflitam o real status neurológico 
do paciente. Relato de caso: Paciente do sexo femini-
no, 71 anos, que após neurotrauma apresentou hema-
toma subdural agudo com necessidade de abordagem 
neurocirúrgica. Procedimento transcorreu sem intercor-
rências com indicação pelo cirurgião de instalação de 
cateter PIC subdural para medidas de pressão intracra-
niana. A medida inicial do cateter foi de 8 mmHg, sendo 
desconectado para fixação. Ao término cirúrgico, após 
retomada as medidas, a monitorização apresentou valor 
de PIC 44 mmHg, com baixa probabilidade de compli-
cação conforme relato do cirurgião. Assim, foi utilizado 
a UDT como ferramenta auxiliar não sendo verificado si-
nais de hipertensão intracraniana. Com a história clínica 
incompatível e valores de UDT normais, foi procedida 
a verificação do posicionamento do cateter com iden-
tificação de acotovelamento. Após reposicionamento, 
valores de PIC foram compatíveis com UDT. Discussão: 
A medida da pressão invasiva intracraniana, mesmo 
sendo o padrão ouro para monitorização das pressões 
intracranianas, pode apresentar falhas. Sempre que si-
nais clínicos não forem justificados por dados de moni-
torização, outras ferramentas devem ser utilizadas para 
a confirmação dos dados apresentados. No caso rela-
tado, a ferramenta utilizada foi o UDT, que foi capaz de  
direcionar o raciocínio clínico para o questionamento  
do valor da medida invasiva, auxiliando na terapêutica do  
paciente e evitando medidas intempestivas e poten-
cialmente prejudiciais. A UDT como medida auxiliar ou 
quando utilizado nos pacientes com contraindicação a 
instalação do cateter PIC é de fundamental importância 
e deve ser incorporada na prática da anestesia para o 
manejo de pacientes neurocríticos.
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A acurácia dos testes clínicos e ultrasso-
nográficos na predição da via aérea difí-
cil: uma revisão sistemática

Fabrício Osman Quixadá Lira¹*, Amanda Alves Leal da 
Cruz², Larissa Christyne Albuquerque Borges de Men-
donça¹, Silvio Marcos Lima dos Santos¹ 

¹Santa Casa de Misericórdia de Maceió, ²Hospital Metro-
politano de Alagoas

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Maceió
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O manejo das vias aéreas se apresenta como 
um dos principais desafios do anestesiologista. É cons-
tituído por uma interação complexa entre fatores do pa-
ciente, cenário clínico, habilidade e experiência de quem 
realiza o procedimento. A principal forma de prevenir 
desfechos negativos associados à via aérea difícil (VAD) 
é a sua detecção precoce. Este trabalho objetiva reali-
zar a análise de produções científicas para comparar a 
acurácia de preditores clínicos e ultrassonográficos em 
detectar uma VAD antes da abordagem. Com isso, bus-
ca-se revisar e verificar se válido cientificamente utilizar 
a ultrassonografia na avaliação da via aérea, expondo os 
principais sistemas de avaliação e medidas anatômicas 
responsáveis pela predição da VAD. Métodos: Foi rea-
lizada uma pesquisa bibliográfica em periódicos res-
ponsáveis por artigos científicos publicados dentro dos 
últimos 5 anos; os dados adquiridos foram compilados 
em uma tabela e confrontados na discussão do trabalho 
após avaliação pelos autores. A pesquisa se deu utili-
zando os termos “Via aérea difícil”, “Avaliações”, “Ultras-
sonografia”, e “Acurácia” para refinamento da amostra. 
Foram buscados artigos completos nos idiomas portu-
guês e inglês. Foram encontrados 32 textos, sendo 20 
na base de dados Medline, 9 na Lilacs e 3 na base da 
Scielo. Após leitura prévia e eliminação de artigos que 
não correspondiam aos critérios estabelecidos neste tra-
balho, foram selecionados 17 artigos, sendo 11 da Medli-
ne, 5 da Lilacs e 1 da Scielo. Conclusão: Com base nos 
trabalhos encontrados, o exame clínico deve combinar 
múltiplas avaliações para a predição da via aérea difícil, 
permanecendo a noção de que é insuficiente a utilização 
de preditores isolados na busca por esta suspeição. A 
avaliação ultrassonográfica abre portas para ir além da 
combinação de preditores clínicos através da visualiza-

ção e mensuração de estruturas profundas da via aérea 
e de acidentes anatômicos em pacientes específicos e  
para a geração de maior acurácia na predição da via 
aérea difícil. No entanto, apesar dos resultados promis-
sores descritos na literatura atual, há a necessidade de 
mais estudos com padronização das técnicas de avalia-
ção e homogeneização das amostras, para, com alto ní-
vel de evidência, utilizar com segurança esta ferramenta 
de avaliação.
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Abordagem da via aérea em paciente por-
tadora de síndrome de Moebius subme-
tida a cirurgia plástica em face: relato de 
caso

Valter Oberdan Borges de Oliveira*, Felipe Batista Santos, 
Fabricio Dias Antunes, Andre de Jesus Barreto, Geraldo 
Antonio Leoncio Menezes do Nascimento, Jose Cledio 
Lopes da Silva Sobrinho

Instituição: Universidade Federal de Sergipe
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Introdução: A síndrome de Moebius (SM), também cha-
mada de sequência de Moebius, é uma rara paralisia do 
VI e VII nervos cranianos acompanhada de alterações 
cardíacas, osteomusculares e craniofaciais. O cuidado 
com a via aérea é o primeiro desafio nesses pacien-
tes. Pequena abertura bucal, micrognatia, hipoplasia 
mandibular, fenda palatina, refluxo gastroesofágico, 
hipotonia e propensão para insuficiência respiratória 
são alguns dos achados. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 36 anos, portadora de SM, sem outras 
comorbidades, submetida a suspensão facial com en-
xertos de fáscia lata. Apresenta fácie de máscara e 
ausência da mímica facial, pequena abertura bucal, 
distância interincisivos < 3 cm, Mallampati IV, microg-
natia, retrognatia, em uso de aparelho dentário, ausên-
cia de próteses, boa mobilidade cervical, DTM > 6 cm 
e DME > 12,5 cm. Optado por intubação orotraqueal 
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por fibroscopia com paciente acordada. Monitorização 
com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arte-
rial não invasiva, capnografia, monitor de consciência 
CSM, monitor de bloqueio neuromuscular TOFF. Fei-
to nebulização com lidocaína 4% 5 ml, midazolam 2 
mg, fentanil 30 mcg, atropina 0,25 mg; bloqueio trans-
traqueal com lidocaína 2% sem vasoconstritor 4 ml,  
pré-oxigenação, fibroscopia e intubação orotraqueal 
sem intercorrência. Anestesia com propofol, remifen-
tanil e cisatracúrio a critério do anestesista. Tempo 
cirúrgico e anestésico 2h45min. Paciente extubada 
após descurarização com TOFF 70%. Boa recupera-
ção anestésica e cirúrgica. Alta hospitalar 24 h após 
o procedimento. Discussão: A paciente em questão 
apresentou-se com as malformações craniofaciais tí-
pica dos portadores da SM sem as alterações cardía-
cas. A intubação acordada com auxílio de fibroscopia 
é indicação precisa para pacientes com via aérea difícil 
prevista. Deve-se notar que na SM pode haver apneia 
de origem central e nesta situação recomenda-se evitar 
opioides em altas doses. O momento da extubação e 
a monitorização na sala de recuperação pós-anestési-
ca é um outro ponto crítico nesses pacientes. Deve-se 
sempre estar atento ao risco de curarização residual. 
Há relato de aspiração pulmonar e obstrução respirató-
ria na sala de recuperação devido à dificuldade em de-
glutir e eliminar as secreções da boca e recomenda-se 
administrar antisialogogos.
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Benefícios dos laboratórios de simulação 
realística no manejo da via aérea de pa-
cientes adultos: uma revisão narrativa
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Introdução: A abordagem por meio de simulações é prati-
cada na anestesiologia desde 1950, quando profissionais 
trabalhavam em conjunto com artesãos para confeccio-
nar manequins e praticar técnicas de ressuscitação e de 
ventilação. A metodologia de ensino por meio de simula-
ções e workshops evoluiu desde então, crescendo signi-
ficativamente nos últimos anos em países como Estados 
Unidos, em grandes centros na Europa e, inclusive, no 
Brasil. Este trabalho trata-se de uma revisão narrativa 
com o intuito de verificar a importância dos workshops 
de manejo de via aérea para a prática médica. Métodos: 
Foram pesquisados na plataforma PubMed os termos 
“airway management”; “education”; “simulation-based 
team training” e excluídos os trabalhos que continham 
população pediátrica. Resultados: As complicações as-
sociadas ao manejo da via aérea, embora raras, geram 
importantes consequências quando ocorrem. A realiza-
ção de simulações realísticas, nesse contexto, reduz a 
exposição do paciente a eventuais riscos, uma vez que 
o protege de ser um instrumento de aprendizagem. Os 
workshops suavizam a transição do estudante que vem 
de um ambiente majoritariamente teórico. Quando vol-
tados para a anestesia, os workshops permitem o trei-
namento e a capacitação em via aérea e intubação oro-
traqueal em situações controladas. Ao aluno podem ser 
mostradas essas oficinas durante a graduação, o que 
lhe oportuniza a redução da curva de aprendizado por 
desenvolver habilidades como o domínio da técnica e a 
exposição precoce à prática anestésica. Além disso, a 
segurança ao paciente que posteriormente necessitará 
de aporte ventilatório é assegurada. Assim, a importância 
desse tipo de atividade não só transcende a graduação e 
especialização mas também apresenta-se como estraté-
gia para a reciclagem de médicos especialistas. A vivên-
cia nesses cenários permite o aprimoramento de técnica, 
exposição a novas tecnologias e refinamento de planos 
para o manejo da via aérea difícil. Embora diversas ins-
tituições não priorizem esse tipo de treinamento, seja 
em virtude da falta de recursos financeiros para a cria-
ção de ambientes de simulação realística ou pela falta 
de cultura institucional em destinar tempo a esse tipo de 
atividade, já se mostrou custo x efetivo para a redução 
de eventos adversos relacionados ao manuseio da via 
aérea. Conclusão: As oficinas para o manejo de via aérea 
são uma importante ferramenta na formação médica e na 
requalificação de médicos anestesiologistas, permitindo 
treinamento prévio em ambientes controlados e seguros. 
Mesmo sendo um cenário ainda pouco explorado por al-
gumas instituições, naquelas em que já existem esses 
treinamentos evidenciam-se os benefícios expressivos 
tanto aos profissionais quanto aos seus pacientes, pelo 
aprimoramento da técnica pessoal, pela capacidade de 
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tomadas rápidas de decisão e pela maior segurança à 
integridade do paciente.
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Catarata congênita e via aérea difícil: re-
lato de caso

Larissa Cristelli de Sena*, Samuel Loureiro Gontijo, Bea-
triz Figueiredo Mota Diniz Costa, Pedro Henrique Tor-
res Menezes, Paulo Cézar Mota Martins, André Vinicius 
Campos Andrade 

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG)
Fonte de financiamento:  Recursos próprios

Introdução: Crianças quase sempre necessitam de anes-
tesia geral quando são submetidas a cirurgias oftalmológi-
cas, pois não conseguem cooperar e permanecer imóveis 
durante os procedimentos. Embora a maioria dos pacien-
tes pediátricos submetidos a cirurgia ocular seja saudável, 
uma pequena porcentagem pode apresentar síndromes 
genéticas ou doenças metabólicas associadas à intuba-
ção difícil. Este relato de caso demonstra que pode haver 
alternativas seguras à anestesia geral nessas cirurgias, 
especialmente quando as chances de não garantir via aé-
rea definitiva são significativas. Relato de caso: Paciente 
do sexo masculino, 10 anos, 12 kg, foi encaminhado para 
correção de catarata congênita bilateral. Apresentava um 
quadro neurológico a esclarecer, com hipotonia, atraso no 
crescimento e no desenvolvimento neuropsicomotor. A 
avaliação pré-operatória identificou tentativa malsucedida 
de intubação aos dois anos de idade. Outros preditores 
de via aérea difícil incluíam micrognatia, palato ogival e 
microstomia; portanto, optamos por não intubar nem ten-
tar utilizar máscara laríngea e empregar uma sedação que 
não implicasse em depressão respiratória. O paciente foi 
monitorizado com ECG, oximetria e PNI. Todo o material 
de via aérea difícil disponível foi colocado na sala cirúrgi-
ca: guia, bougie e videolaringoscópio. Anestesia inalatória 
(sevoflurano 6%) foi fornecida por meio de máscara facial 
para obtenção de acesso periférico (22G). Iniciou-se bo-
lus de dexmedetomidina e cetamina (1 mcg/kg e 1 mg/
kg em 10 min) e, após assegurar que o paciente era fa-

cilmente ventilado, decidimos realizar uma laringoscopia 
direta. Dois residentes diferentes visualizaram apenas a 
epiglote (Cormack III) e prosseguimos com o plano de evi-
tar a anestesia geral. As taxas de infusão foram reduzidas 
para 0,5 mcg/kg/h e 0,5 mg/kg/h, respectivamente. Um 
bloqueio extraconal foi realizado bilateralmente com uma 
agulha 13 x 0,38 mm. Injetamos uma solução de 3,5 ml 
contendo 16 mg de bupivacaína e 26 mg de lidocaína em 
ambos os espaços extraconais. O paciente permaneceu 
hemodinamicamente estável e com bom padrão respira-
tório, recebendo oxigênio por cateter nasal, durante todo 
o procedimento. Discussão: Estima-se que a incidência de 
laringoscopia ou intubação difícil em crianças esteja entre 
1,25 a 3%. As alternativas à laringoscopia direta (LD) são 
semelhantes para crianças e adultos e incluem o uso de 
videolaringoscópio, fibroscópio flexível ou dispositivo su-
praglótico. No caso acima, as duas últimas opções foram 
descartadas devido à idade do paciente e a sua abertura 
oral limitada, respectivamente. Como sua ventilação era 
fácil e a cirurgia era eletiva, poderíamos ter optado por 
tentar a intubação por videolaringoscopia ou mesmo pela 
LD com auxílio de bougie. Porém, a associação da seda-
ção sem depressão respiratória promovida pela dexme-
detomidina com a ativação simpática da cetamina, junta-
mente com a analgesia do bloqueio extraconal, provou-se 
suficiente e segura.
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Introdução: A sedação adequada deve levar em considera-
ção o conforto do paciente evitando-se a depressão respi-
ratória e cardiovascular. Este estudo piloto teve por objetivo 
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avaliar o impacto na função pulmonar durante o processo 
de sedação. Métodos: Estudo piloto em paciente mascu-
lino, 64 anos, IMC 32 kg/m2, submetido a sedação e ra-
quianestesia para cirurgia ortopédica. A função pulmonar 
foi avaliada com a utilização da tomografia de impedância 
elétrica (Drager PulmoVista 500). Os eletrodos foram colo-
cados ao redor do tórax a nível de 4a costela. Para avaliação 
regional, os pulmões foram divididos em 4 regiões gravita-
cionais de interesse (ROI) (posterior/dependente a anterior/
não dependente). Foram analisadas as ventilações regio-
nais pela variação da impedância torácica (delta Z) e por-
centagem de distribuição da ventilação regional em cada 
ROI. As medidas foram realizadas em 4 momentos: pacien-
te acordado, sedação com midazolam 3,5 mg e droperidol 
0,75 mg, propofol TCI 0,5 mcg/ml e propofol TCI 1 mcg/ml. 
As medidas foram realizadas após 15 min da administra-
ção das medicações. Resultados: Foi observado redução 
global da ventilação pulmonar. Quando comparado ao pa-
ciente acordado, a sedação com midazolam e droperidol 
reduziu em 26,7% a ventilação pulmonar, após adicionado 
propofol 0,5 mcg/ml a redução da ventilação foi de 57,7% 
e ao aumentar o propofol para 1 mcg/ml houve redução de 
66,9% da ventilação pulmonar. A sedação com midazolam 
e droperidol promoveu maior perda de ventilação da região 
dependente, enquanto a sedação com propofol promoveu 
maior perda da ventilação nas regiões não dependentes. 
Conclusão: A sedação com propofol promove redução 
significativa da ventilação pulmonar, principalmente em re-
giões não dependentes. Cuidado adicional deve ser levado 
em consideração ao realizar esta técnica de sedação em 
pacientes pneumopatas. 
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Introdução: A depressão respiratória e obstrução da via 
aérea superior (VAS) durante a sedação é a principal 
causa de dessaturação durante o procedimento. Desta 
forma, o anestesiologista pode lançar mão de diferen-
tes manobras para abertura da VAS. Este estudo piloto 
teve por objetivo avaliar a eficácia de duas manobras de 
abertura da VAS e o impacto na ventilação pulmonar re-
gional. Métodos: Estudo piloto em paciente masculino, 
64 anos, IMC 32 kg/m2, submetido a sedação e raquia-
nestesia para cirurgia ortopédica. A função pulmonar foi 
avaliada com a utilização da tomografia de impedância 
elétrica (Drager PulmoVista 500). Os eletrodos foram co-
locados ao redor do tórax a nível de 4a costela. Para ava-
liação regional, os pulmões foram divididos em 4 regiões 
gravitacionais de interesse (ROI) (posterior/dependente a 
anterior/não dependente). Foi analisada a ventilação re-
gional pela variação da impedância torácica (delta Z) em 
cada ROI. As medidas foram realizadas em 4 momentos: 
paciente acordado, sedação com propofol TCI 1 mcg/ml,  
durante manobra de Chin-Lift e durante a manobra de 
laterização da cabeça. Resultados: Foi observado redu-
ção global de 66,9% da ventilação pulmonar durante a 
sedação. Durante a manobra de Chin-Lift, a ventilação 
pulmonar apresentou valor 60% superior a quando o pa-
ciente estava acordado (demonstrando respiração pro-
funda), enquanto a manobra de lateralização da cabeça 
retornou aos valores basais de ventilação. Quando com-
parado ao momento da sedação, a manobra Chin-Lift 
aumentou a ventilação pulmonar em 4,8 vezes, enquanto 
a lateralização aumentou a ventilação alveolar em 3 ve-
zes. Conclusão: A manobra de Chin-Lift é mais eficaz do 
que a lateralização da cabeça para melhora da ventilação 
pulmonar durante a sedação.
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Introdução: A intubação traqueal pode resultar em lesão 
da mucosa da via aérea superior, relacionando-se com 
aumento de morbidade e insatisfação no pós-operató-
rio. A cetamina, quando instilada na via aérea superior 
em gargarejo, mostra bons resultados na prevenção da 
dor de garganta pós-operatória. Relato de caso: Paciente 
do sexo feminino, 47 anos, 63 kg, 163 cm, portadora de 
neoplasia maligna de estômago, estado físico P3 e sem 
alergias, é levada ao bloco cirúrgico para realização de 
gastrectomia. Ao chegar, a paciente relatou que, havia 
2 anos, realizara colecistectomia videolaparoscópica e 
tivera bastante incômodo na região faríngea. Supôs-se 
que o incômodo relatado decorrera do manuseio inde-
licado da via aérea bem como da permanência do tubo 
traqueal durante o ato cirúrgico. Desta forma, na indução 
anestésica da gastrectomia, decidiu-se por, na intubação 
traqueal, instilar 5 ml de lidocaína 2% através de atomi-
zador no momento da laringoscopia e antes da inserção 
do tubo traqueal. A intubação traqueal e a cirurgia ocorre-
ram sem intercorrências sob anestesia geral endovenosa 
com propofol e remifentanil, além de bloqueio peridural. 
No despertar, a paciente negava queixas álgicas na feri-
da operatória e na região faríngea, porém estava incomo-
dada pela sensação de não conseguir respirar, apesar de 
manter boa movimentação torácica e saturação de oxi-
gênio acima de 95%. Foi-lhe explicado que a sensação 
poderia ser efeito residual da lidocaína tópica que blo-
queava a sensibilidade tátil do ar passando pela via aérea 
superior, porém a paciente seguia visivelmente abalada. 
Após 2 h na sala de recuperação anestésica, a paciente 
foi liberada para o apartamento já sem nenhuma queixa. 
Três dias após a gastrectomia, a paciente precisou ser 
reabordada no bloco cirúrgico devido possibilidade de 
fistulização da anastomose, aventada após teste de azul 
de metileno positivo. Desta vez, propôs-se o gargarejo 
com cetamina prévio à intubação traqueal na tentativa de 
evitar dor orofaríngea após o despertar. Foi-lhe ofertado 
50 mg de cetamina diluídos em 30 ml de solução salina 
0,9% para realizar gargarejo por 30 s, antes da indução 
anestésica. Em seguida, a intubação traqueal e a cirurgia 
ocorreram sem complicações. No despertar, a paciente 
novamente negava queixas álgicas, sem relato de dor na 
região faríngea, e, desta vez, sem a sensação incômo-
da de não conseguir respirar. Discussão: O ato cirúrgico 
pode ser desconfortável e psicologicamente traumático 
para alguns pacientes. Por isso, tudo que possa ser feito 
para evitar o desconforto deve ser tentado. A prevenção 

de dor de garganta pós-operatória com cetamina em 
gargarejo pode ser realizada de maneira simples e práti-
ca e tem mostrado resultados satisfatórios.
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Introdução: Até 12% das pacientes obstétricas atendem 
a critérios para o diagnóstico de trombocitopenia na gra-
videz, e não é raro que o anestesiologista decida não 
prosseguir com um procedimento neuroaxial em uma 
paciente trombocitopênica. Relatamos um caso de uma 
gestante com preditores de via aérea difícil e com síndro-
me HELLP, no contexto de sofrimento fetal agudo. Relato 
de caso: Gestante 28 anos com 33 semanas e 2 dias 
pela DUM, GI/P0/A0, obesa (IMC: 37,5), hipertensão ges-
tacional em uso de metildopa, asmática em uso de se-
retide, da entrada na emergência obstétrica com queixa 
de cefaleia, epigastralgia, dor lombar e inapetência. Ao 
exame: regular estado geral, lúcida e orientada no tempo 
e espaço, BCF (+), MF (+), colo longo, fechado e sem 
contrações uterinas, PA: 170 x 110 mmHg. Doppler obs-
tétrico realizado uma semana antes evidenciava boa vi-
talidade fetal, com apresentação cefálica, BCF 138 bpm 
e ausência de centralização fetal. Na data da admissão, 
a cardiotocografia demonstrou bradicardia e os exames 
laboratoriais, o resultado a seguir: Hb 1.0; Plq 37.000; 
BD 0.31; TGO 81; TGP 103; LDH 854; INR 1,0. Indicada 
cesariana de emergência por sofrimento fetal agudo. En-
caminhada ao centro cirúrgico, a gestante apresentava 
SO2 de 90% com suporte de O2 em cateter nasal a 6 
l/min, sem esforço respiratório. Ao realizar avaliação de 
vias aéreas verificou-se Mallampati grau 4, pescoço cur-
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to com distância tireomentoniana < 3 cm, sem restrição 
de movimentação cervical. Após posicionamento ade-
quado, foi optado por intubação em sequência rápida, 
com propofol 200 mg, lidocaína 120 mg e succinilcolina 
100 mg. Realizada pré-oxigenação, a primeira tentativa 
de intubação prosseguiu com lâmina McCoy no 5 e bou-
gie, sem sucesso. Com SO2 de 80%, iniciou-se ventila-
ção com baixo volume e alta frequência com aumento da 
saturação. Segunda tentativa de intubação sem sucesso, 
decidido então acoplar uma máscara laríngea no 5, pro-
cedimento realizado com sucesso, paciente liberada ao 
ato cirúrgico. A extração fetal foi realizada em menos de 
2 min, APGAR 0/5, o tempo cirúrgico total foi de 25 min. 
Discussão: O risco de hematoma epidural associado a 
uma contagem de plaquetas ≥ 70.000 x 106/l é muito 
baixo em pacientes obstétricas com trombocitopenia se-
cundária de etiologia conhecida e na ausência de outros 
fatores de risco. A dificuldade no manejo das vias aéreas 
e seu risco associado de aspiração, hipóxia materna e fe-
tal são as principais causas de morbimortalidade relacio-
nadas à anestesia geral em pacientes submetidas a parto 
cesáreo. Há vários relatos de uso de máscara laríngea 
bem-sucedido no manejo da via aérea difícil obstétrica. 
Com uma gama de máscaras laríngeas no mercado, in-
cluindo dispositivos que visam reduzir o risco e danos do 
regurgitamento do conteúdo gástrico, dispositivos adap-
tados para facilitar a intubação através da própria más-
cara, essa ferramenta torna-se aliada também no cenário 
de emergência obstétrica.
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Introdução: A ventilação mecânica pode ocasionar ate-
lectasia, sendo um importante componente para a com-
plicação pulmonar no pós-operatório. Desta forma, o 
adequado uso da PEEP tem o potencial de reduzir este 
problema. A prática clínica usual dos anestesiologistas 
é a utilização da PEEP de 5 cmH2O, sendo considerada 
como “fisiológica”. Este estudo piloto teve por objetivo 
avaliar a aeração pulmonar durante a anestesia geral e 
ventilação mecânica com a utilização da PEEP constante 
de 5 cmH2O. Métodos: Estudo piloto em paciente femi-
nina submetida a cirurgia plástica. A função pulmonar foi 
avaliada com a utilização da tomografia de impedância 
elétrica (Drager PulmoVista 500). Os eletrodos foram co-
locados ao redor do tórax a nível de 4a costela. Para ava-
liação regional, os pulmões foram divididos em 4 regiões 
gravitacionais de interesse (ROI) (posterior/dependente 
a anterior/não dependente). Foi analisado o volume pul-
monar em cada ROI através da impedância pulmonar ao 
final da expiração (EELI). O volume pulmonar inicial foi 
medido após realização da manobra de recrutamento 
com pressão de 40 cmH2O por 30 s, seguida de ventila-
ção controlada a volume, volume corrente de 8 ml/kg de 
peso ideal e PEEP constante de 5 cmH2O. As medidas 
foram realizadas a cada 5 min até 20 min. Resultados: Foi 
observado redução global progressiva da aeração pul-
monar. Após 20 min, houve perda de 34% da aeração 
pulmonar. A região dependente foi a principal a apresen-
tar perda da aeração pulmonar. Conclusão: A PEEP de 5 
cmH2O é insuficiente para manutenção da aeração pul-
monar no intraoperatório. 
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Introdução: A perfuração relacionada à colangiopancrea-
tografia retrógrada endoscópica (CPRE) é rara, porém 
de gravidade significativa e altas taxas de mortalidade. 
Esse risco é relacionado, principalmente, à experiência 
do endoscopista e o grau de dificuldade da realização do 
procedimento. O diagnóstico requer alto grau de suspei-
ção clínica do anestesiologista para a detecção preco-
ce, tratamento adequado e melhor prognóstico. Relato 
de caso: Paciente feminina MOD, 61 anos, IMC 25,3 kg/
m2, previamente etilista, HAS e DM tipo II. Internada por 
quadro de síndrome colestática com compressão das vias 
biliares (provável neoplasia de cabeça de pâncreas). TC 
de tórax mostrou lesão expansiva sólida irregular de ca-
ráter neoplásico em lobo inferior direito, invasão pleural, 
derrame paraneoplásico e sinais de invasão de esôfago. 
Admitida na sala cirúrgica, estável e em ar ambiente. Mo-
nitorizada com PNI, cardioscopia, oximetria de pulso e 
puncionado AVP (20G). Foi submetida a anestesia geral 
balanceada com fentanil (4,5 mcg/kg), propofol (1,3mg/kg),  
lidocaína (1 mg/kg) e cisatracúrio (0,15 mg/kg). Mantida 
a anestesia com sevoflurano (0,8 CAM). Após 3 h de pro-
cedimento, apresentou piora dos parâmetros ventilatórios, 
com queda brusca da saturação de oxigênio, presença 
de enfisema subcutâneo importante (chegando até pál-
pebras), diminuição do murmúrio vesicular à ausculta em 
hemitórax esquerdo e hipotensão responsiva a ressusci-
tação volêmica e vasopressores. Todos os achados foram 
prontamente identificados pela equipe de anestesiologia e 
comunicados à equipe cirúrgica. Optado por interromper a 
CPRE, realizar monitorização arterial invasiva e punção de 
AVP calibroso (16G). Realizado raio X de tórax e conver-
são imediata para laparotomia exploradora devido a hipó-
tese diagnóstica de perfuração duodenal, com formação 
de pneumoperitônio retroperitoneal. Ao término, paciente 
encaminhada ao CTI, intubada, mantendo estabilidade 
hemodinâmica sem aminas vasoativas. Foi extubada no 
dia seguinte, permanecendo com bom padrão ventilató-
rio. Recebeu alta do CTI no 3o dia de PO. Discussão: A 
CPRE é um procedimento invasivo que carrega possíveis 
complicações, como pancreatite, hemorragia, perfuração, 
colangite, colecistite e anormalidades cardiopulmonares. 
Perfurações podem ocorrer durante a esfincterotomia e 
manipulação inadequada do equipamento. Tradicional-
mente, a perfuração duodenal tem sido tratada com repa-
ro cirúrgico precoce. Grandes volumes de CO2 podem ser 
usados durante o procedimento podendo levar a dificul-
dades ventilatórias e alterações cardiopulmonares como 
aumento da pressão intra-abdominal e redução do retorno 
venoso. Pode ocorrer aumento da FC, da RVP, da PVC e 

diminuição do DC. A alta absorção de CO2 pelo peritônio 
pode levar a hipóxia e hipercabia, que é demonstrado pela 
fração de CO2 expirado, podendo levar ao enfisema sub-
cutâneo. Garantir a estabilidade cardiovascular durante 
este período crítico é de responsabilidade do anestesiolo-
gista, que deve atuar na redução da morbimortalidade do 
quadro e promover segurança ao paciente.
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Introdução: A síndrome de Apert é uma doença genéti-
ca de herança autossômica dominante, caracterizada 
pela junção dos membros nas extremidades (sindactilia), 
fusão prematura das suturas cranianas (craniossinosto-
se) e anomalias craniofaciais, com acometimento oral 
e nasal, predispondo à via aérea difícil. Portadores des-
ta síndrome são submetidos a cirurgia Le Fort III para a 
correção da posição zigomática e da exoftalmia e de Le 
Fort II para o posicionamento vertical e sagital nasoma-
xilar. Relato de caso: Paciente masculino, 12 anos, diag-
nosticado com síndrome de Apert, portador de déficit 
auditivo e fonoaudiológico importante, face apresentando 
hipoplasia grave de terço médio, disfunção nasomaxilar 
sagital e exoftalmia. Submetido a cirurgia para correção 
de sindactilia e palatoplastia aos 8 meses de idade, sem 
intercorrências. Foi indicada osteotomia à Le Fort III com 
distração Le Fort II sob anestesia geral balanceada mul-
timodal. Optado por passagem de máscara laríngea no 3  
para ventilação e indução anestésica com dexmedeto-
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midina (0,25 mg/kg/h), remifentanil (0,04 mcg/kg/min) 
em bomba infusora, sevoflurano 2% até plano anestési-
co adequado, seguido por propofol 40 mg, cetamina 5 
mg e rocurônio 25 mg. Realizada intubação orotraqueal 
com auxílio de videolaringoscópio, sem intercorrências. 
Puncionada linha arterial invasiva em artéria radial direi-
ta e cateter venoso central em veia jugular interna direita. 
A manutenção anestésica foi feita com sevoflurano 2%, 
remifentanil e dexmedetomidina em bomba infusora na 
mesma vazão inicial. Houve coleta de gasometria arterial 
seriada, necessitando de transfusão de 2 concentrados de 
hemácias, reposição de albumina e eletrólitos. A duração 
total do procedimento foi de 10h40min, sendo o pacien-
te encaminhado a unidade de terapia intensiva pediátri-
ca, mantendo-se sedado e intubado por 3 dias, conforme 
protocolo da instituição. Discussão: A síndrome de Apert 
impõe alterações importantes na via aérea, com anorma-
lidades de laringe (hipoplasia e estreitamento) e epiglote 
(hipotônica, pequena e flácida) que, quando combinadas 
com micrognatia e alterações no palato, dificultam a ven-
tilação e a intubação. Sendo assim, o manejo da via aérea 
é um dos tópicos de maior preocupação relacionado ao 
procedimento anestésico. O uso da máscara laríngea per-
mitiu uma ventilação eficiente, garantindo o acesso a via 
aérea, enquanto o videolaringoscópio facilitou a visualiza-
ção das demais estruturas. Pela técnica cirúrgica apresen-
tada, Le Fort III para reposicionamento, fixação dos zigo-
mas e correção da hipoplasia e da exoftalmia, somado a 
Le Fort II para correção da face média central em posição 
sagital e vertical sem distorção orbital, optamos por anes-
tesia geral balanceada multimodal para melhor controle 
álgico e invasões arterial e venosa para estrito controle 
hemodinâmico. Paciente evoluiu clinicamente bem, sem 
intercorrências no pós-operatório.
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Introdução: A angina de Ludwig é uma infecção multies-
pacial da base da boca. Inicia com os molares inferio-
res infectados e se espalha para os espaços subman-
dibular, sublingual, submentoniano e bucal. A língua se 
eleva posteriormente levando à perda da via aérea. As 
opções de manejo das vias aéreas dependem da gravi-
dade clínica, achados em exames de imagem e preferên-
cias cirúrgicas. Atualmente, a intubação com fibra óptica 
é preferível, sendo a via nasal a mais utilizada devido a 
associação frequente com trismo. Relato de caso: DDC, 
33 anos, sexo masculino, apresentou-se a emergência 
com febre, taquicárdico, taquidispneico e referindo dor 
em toda região submandibular associado a trismo. Exa-
me físico: tumoração submandibular, edema de base da 
boca com elevação da língua, odinofagia, restrição de 
mobilidade cervical, hiperemia e enfisema subcutâneo de 
região cervical e mandibular. Paciente refere que 4 dias 
antes realizou tratamento endodôntico do segundo molar 
inferior esquerdo. Suspeitando-se de angina de Ludwig, 
foi iniciada antibioticoterapia com ceftriaxona (2 g EV 1x/
dia) e clindamicina (600 mg EV 6/6h). TC de região cer-
vical descreve edema difuso dentro e entre os espaços 
submandibulares, sublinguais e submentonianos, mais 
significativo à esquerda, associado a focos gasosos de 
permeio, dissecando os planos musculares do assoalho 
da boca, de origem infecciosa. Na sala cirúrgica, pacien-
te foi monitorizado com eletrocardioscopia, oximetria de 
pulso, pressão arterial não invasiva e venóclise com ca-
teter venoso 18G. Confirmada ausência de alergias, co-
morbidades e jejum acima de 8 h. Avaliação da via aérea: 
Mallampati IV, abertura bucal comprometida e restrição 
de mobilidade cervical. Optou-se pela intubação naso-
traqueal por fibrobroncoscopia com o paciente acorda-
do. A sedação foi realizada com dexmedetomidina em 
dose de ataque (1 mcg/kg em 10 min), sufentanil 5 mcg e 
midazolam 2 mg. Bloqueio anestésico do nervo glossofa-
ríngeo e transcricotireoidiano, ambas com lidocaína 2% 
sem vasoconstritor, realizadas junto a sedação. O ma-
nejo mais criterioso na preparação da via aérea permitiu 
intubação sem intercorrências. Após confirmação da in-
tubação por meio de capnografia foi infundido sufentanil 
10 mcg, propofol 120 mg e rocurônio 30 mg, posterior-
mente o paciente foi submetido a ventilação mecânica 
no modo pressão controlada com volume garantido (Vt 
550 ml, FR 16 irpm, I:E 1:2, PEEP 6 cmH2O e FiO2 50%) 
com sevoflurano mantendo CAM 0,8 a 1. Paciente trans-
ferido intubado para UTI após a cirurgia, extubado sem 
intercorrências no dia seguinte. Discussão: A angina de 
Ludwig é uma celulite generalizada da região submandi-
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bular, resultado de abscessos dentários. O envolvimento 
dos espaços sublinguais empurra a língua podendo levar 
à obstrução das vias aéreas. Intervenções cirúrgicas de 
emergência podem ser necessárias para drenar o abs-
cesso. Entre as modalidades de intubação, inclui-se in-
tubação nasal com fibra óptica com paciente acordado. 
Paciente não deve ser extubado até que haja resolução 
do edema.
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Manejo de via aérea difícil em fratura de 
mandíbula – um desafio: relato de caso
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Bruno Serra Guida, Felipe de Castro Freitas, Victor Sal-
mazo Rebello, Victória Sant’Anna Marinho 

Instituição: Hospital Pasteur – RJ
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Via aérea difícil (VAD) é definida pela Ame-
rican Society of Anesthesiologists (ASA) como situação 
em que um médico anestesiologista manifesta dificul-
dade de ventilar um paciente por meio de um ou mais 
dos seguintes procedimentos: ventilação com máscara 
facial, laringoscopia, ventilação por dispositivo supragló-
tico, intubação traqueal, extubação ou via aérea invasiva. 
Relata-se caso de paciente que evoluiu com VAD após 
trauma por atropelamento e deformidade de mandíbula. 
Relato de caso: Homem, 29 anos, previamente hígido, 
sofreu atropelamento por motocicleta. Ao exame, esco-
riações em face, retrognatismo acentuado pós-trauma, 
Mallampati IV e abertura bucal reduzida (< 3 cm). Tomo-
grafia computadorizada da face identificou fraturas trans-
versas no arco e ramos da mandíbula, avulsões dentá-
rias, fratura das lâminas de pterigoides laterais e mediais, 
Le Fort l. Devido quadro de VAD, após monitoração e 
venóclise foi realizada pré-oxigenação com O2 100% 
sob ventilação espontânea por cinco minutos e inicia-
da infusão endovenosa de dexmetedomidina (1 mcg/kg  
em 10 min). Realizada anestesia tópica em cavidade oral 
e hipofaringe com lidocaína gel 2% e spray 10%, res-
pectivamente. Optado por intubação nasotraqueal com 
paciente acordado através de broncofibroscopia com 
tubo aramado 7,0 sem intercorrências, seguida de admi-
nistração de propofol 200 mg e rocurônio 70 mg endove-

nosos. Manutenção da anestesia realizada com propofol, 
remifentanil e cetamina. Ao término do procedimento ci-
rúrgico, extubação foi realizada com sucesso. Discussão: 
A abordagem de VAD é um dos principais desafios para 
a anestesiologia, sendo o manejo inadequado uma cau-
sa comum de complicações e óbito. O principal objetivo 
deve ser manter a oxigenação e ventilação adequada. 
Para isso, a identificação da VAD é de suma importân-
cia e determina o uso de técnicas e equipamentos espe-
cíficos, tais como intubação com o paciente acordado, 
videolaringoscopia, máscaras laríngeas ou intubação 
guiada por broncofibroscópio. A técnica com paciente 
acordado é a alternativa padrão ouro, uma vez que não 
há perda de consciência e a capacidade autônoma do 
indivíduo mantém a proteção da via aérea. Dessa forma, 
o caso relatado foi conduzido através de intubação com 
paciente acordado e uso de broncofibroscópio. Quanto 
à estratégia farmacológica, não há consenso na litera-
tura sobre qual é a melhor, porém indica-se o uso de 
medicações pré-anestésicas para ansiólise a fim de não 
aprofundar a sedação. Assim sendo, optou-se pelo uso 
de dexmedetomidina, agonista seletivo dos adrenorrece-
tores alfa-2, que causa sedação e analgesia, redução da 
concentração plasmática de catecolaminas e atenua as 
respostas ao estresse. Neste relato, as medidas mantive-
ram o paciente calmo e colaborativo durante todo o pro-
cedimento, mostrando o benefício da terapia multimodal 
em paciente com VAD durante intubação acordada.
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Manejo de via aérea difícil em paciente 
com síndrome de Crouzon: relato de caso
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Cardoso, Vera Lucia Fernandes de Azevedo, Marcelo 
José de Oliveira, Samantha Pereira Rosa Vilas Boas, To-
maz Gonzales Passos Estrela

Instituição: Obras Sociais Irmã Dulce
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A síndrome de Crouzon (SC) é uma doença  
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congênita caracterizada pelo fechamento prematuro das 
suturas coronais e, menos frequentemente, das suturas 
sagitais ou lambdoidais do crânio. Isso resulta em uma 
aparência dismórfica, com testa alta e braquicefalia. 
Pode ocorrer fusão anormal dos ossos da base do crânio 
e da face média, resultando em hipoplasia maxilar, pa-
lato ogival e órbitas rasas, com exoftalmia pronunciada. 
Anormalidades dos tecidos moles podem incluir as vias 
aéreas superiores, e a apneia obstrutiva do sono (AOS) 
é comum na SC. Anormalidades da coluna podem re-
duzir o movimento cervical, portanto, um cenário de via 
aérea difícil deve ser antecipado. Relato de caso: Mu-
lher, 30 anos, ASA II (hipotireoidismo), portadora de SC. 
Indicada cirurgia para tratamento de hipoplasia maxilar. 
Devido aos preditores de VAD, optou-se por intubação 
nasotraqueal (INT) com fibroscópio flexível sob sedação 
consciente (midazolam, fentanil e cetamina), bloqueio 
transcricotireóideo e anestesia tópica com lidocaína 
spray 10% em orofaringe. Realizada a vasoconstrição 
nasal com oxazolina e anestesia tópica das narinas com 
lidocaína em gel, foi introduzido o fibroscópio com o tubo 
nasotraqueal (TNT) acoplado. No entanto, houve muita 
dificuldade para a passagem do fibroscópio pela cavi-
dade oral hipoplásica e macroglossia da paciente. Após 
tentativas sem sucesso de progressão do aparelho, op-
tou-se por realizar uma laringoscopia direta, com larin-
goscópio articulado, onde foi observado Cormack 3B. 
Foi introduzido um bougie pela narina, que foi conduzi-
do à fenda glótica sob laringoscopia com auxílio de uma 
pinça de Maggil. O TNT foi então deslizado através do 
bougie, sendo a intubação confirmada por capnografia. 
A paciente foi induzida e mantida sob anestesia geral ba-
lanceada. Após 6 h de procedimento, foi realizada ava-
liação da VA para presença de edema, que não foi limi-
tante para a extubação. Paciente foi extubada acordada, 
sem intercorrências. Discussão: Ao anestesiar pacientes 
com SC, é aconselhável antecipar uma via aérea difícil, 
principalmente pela presença de macroglossia em uma 
cavidade oral hipoplásica. A priori, é aconselhável a intu-
bação acordada com fibroscópio, mas como a mandíbu-
la geralmente não é afetada pelo processo da doença, a 
laringoscopia geralmente é viável. A anestesia multimo-
dal, incluindo o uso de infiltração anestésica local, pode 
ajudar a reduzir a necessidade de opioides em pacientes 
com AOS. No final da cirurgia craniofacial, a via aérea 
deve ser reavaliada antes de optar por extubação e se 
essa for a opção, realizar com o paciente acordado.
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Manejo de via aérea difícil em paciente 
obeso mórbido: um relato de caso
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Introdução: Pacientes obesos muitas vezes apresen-
tam preditores de via aérea difícil (VAD), como pesco-
ço curto, circunferência cervical aumentada, distância 
tireomentoniana reduzida. Antecipar-se no manejo de 
VAD é de extrema importância para evitar desfechos 
desfavoráveis. Este relato apresenta o manejo de via 
aérea difícil em paciente obeso mórbido submetido a 
cirurgia bariátrica. Relato de caso: Paciente masculi-
no, 29 anos, IMC 50,8 kg/m2 realizaria gastroplastia 
redutora. Apresentava diversos preditores de VAD: 
abertura bucal e distância tireomentoniana reduzidas, 
circunferência cervical aumentada e Mallampatti IV. 
No dia da cirurgia, após posicionamento adequado, 
indução anestésica em sequência rápida e pré-oxige-
nação com oxigênio a 100%, evoluiu com 2 tentativas 
frustradas de intubação orotraqueal (IOT) com larin-
goscópio convencional (realizadas por anestesistas 
experientes). Buscou-se, então, realizar a IOT através 
de videolaringoscópio, também sem sucesso devido à 
abertura bucal reduzida, que impedia a introdução do 
equipamento na cavidade oral. Devido ao biotipo do 
paciente, a ventilação com máscara facial era realizada 
com certa dificuldade. Para manter a adequada oxige-
nação, introduziu-se a máscara laríngea, com a qual 
também era difícil ventilá-lo. Como não se dispunha 
de fibrobronscoscópio no momento e não era uma ci-
rurgia de urgência/emergência, optou-se por acordar o 
paciente e postergar o procedimento. Dois dias após, 
houve nova tentativa de intubação, dessa vez com au-
xílio de fibrobroncoscópio. Evoluiu com sucesso na 
IOT e a cirurgia pôde ser realizada. Devido à via aérea 
difícil e à história mórbida pregressa do paciente, op-
tou-se por encaminhá-lo à Unidade de Terapia Intensi-
va intubado para que o processo de extubação fosse 
realizado com tempo e em segurança. Discussão: No 
caso descrito, buscou-se seguir o algoritmo de 2015 
da Sociedade de Via Aérea Difícil. Após preparo pré-in-
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dução com posicionamento otimizado, pré-oxigena-
ção e bloqueio neuromuscular adequado, procedeu-se 
com tentativas de intubação com laringoscopia direta 
e videolaringoscopia. Também foi tentada oxigenação 
através de dispositivos supraglóticos e máscara facial. 
Como o paciente não permanecia adequadamente oxi-
genado, a fim de evitar trauma de via aérea e situação 
“não intubo, não ventilo”, a conduta tomada foi acor-
dar o paciente, como indica o guideline. Através deste 
caso, reforça-se a importância do conhecimento do 
manejo de via aérea difícil na prática anestésica evi-
tando, dessa forma, desfechos trágicos.
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Manejo de via aérea em paciente com mal-
formação arteriovenosa cervical compro-
metendo a via aérea superior: relato de 
caso

Caroline Machado Nunes*, Saullo Queiroz Silveira, Débo-
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da Silva, Rodrigo Miyshiro Nunes dos Santos 
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Introdução: Anomalias vasculares são divididas em he-
mangiomas e malformações vasculares. Hemangiomas 
estão presentes ao nascimento em 40% dos casos e 
podem involuir. Malformações sempre estão presentes 
ao nascimento, nunca involuem e podem ser divididas 
em alto e baixo fluxo, sendo a malformação arteriove-
nosa (MAV) do primeiro tipo. Podem ocorrer em todo 
o corpo, mas cabeça e pescoço são os sítios prefe-
renciais, especialmente cavidade oral e nasofaringe. 
Dessa forma, não é difícil imaginar que possam dificul-
tar o manejo da via aérea, tanto pelo efeito de massa, 
deformando a anatomia, quanto pelo risco de hemor-
ragia maciça. Relato de caso: Internação eletiva para 
embolização de malformação arteriovenosa (MAV). 
Sexo masculino, 40 anos, IMC 41,97 kg/m2, MAV em 
região cervical esquerda. Realizou embolização des-
sa MAV em 1994 e nefrectomia direita em 2022 com 

intubação acordado com broncoscopia flexível. Nega 
comorbidades e uso de medicações. A avaliação de 
via aérea evidencia: Mallampati III, abertura bucal nor-
mal, extensão cervical reduzida e circunferência cervi-
cal maior que 43 cm. Realizada anestesia tópica com 
Pacey’s paste (4 ml de lidocaína gel, 3 ml de lidocaína 
sem vasoconstrictor 1%, 1 ml de oximetazolina 0,5mg 
/ml e 2 ml de ar). Foi injetado 5 ml da solução em cada 
narina e realizou-se massagem externa do nariz. Em se-
guida, anestesia do hipoglosso com gargarejo de solu-
ção contendo 5 ml de água, 3 ml de lidocaína geleia e  
2 ml de lidocaína sem vasoconstrictor 1%, aproxi-
mando os pilares amigdalianos e melhorando anes-
tesia tópica. Realizada sedação consciente com 2 
mg de midazolam e dexmedetomidina 0,3 mcg/kg/
hora. A broncoscopia: MAV comprometendo o seio 
piriforme direito, hemilaringe direita e prega vocal di-
reita, reduzindo a fenda glótica e prolongando-se 
para a subglote. Realizada intubação com tubo oro-
traqueal aramado 7 mm. Indução venosa com fen-
tanil 100 mcg, propofol 120 mg e rocurônio 100 mg.  
Ao final, paciente extubado e encaminhado a RPA. Dis-
cussão: Pacientes com deformidades anatômicas da 
região cervical sempre devem ser tratados como via aé-
rea difícil prevista. No caso das anomalias vasculares, 
soma-se a isso o risco de hemorragia, tornando ações 
intempestivas durante a manipulação ainda mais pro-
pensas a complicações. Pacientes com MAV cervical 
sempre devem realizar exames complementares pré-
-operatórios, especialmente ressonância nuclear mag-
nética e arteriografia, para entendimento do grau de 
acometimento da via aérea, possibilitando planejamen-
to da abordagem que deve incluir intubação acordado 
e se possível com broncoscopia flexível, possibilitando 
manejo gentil das estruturas e garantia da via aérea an-
tes da indução. Vale destacar que em alguns casos a 
anomalia pode cruzar a linha média, dificultando, ou até 
mesmo impossibilitando, a aquisição de uma via aérea 
cirúrgica, especialmente emergencial.
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Pneumotórax hipertensivo em ventilação 
a jato em dilatação de estenose traqueal 
em paciente pós-COVID-19: relato de 
caso
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çalves Prado, Carlos Alberto Rosa da Silva Filho, Katia 
Bezerra Veloso 
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Introdução: A dilatação traqueal endoscópica rígida sob 
anestesia geral ou sedação habitualmente é um procedi-
mento de considerável dificuldade, considerando a redu-
ção da luz traqueal e a necessidade de campo cirúrgico 
adequado. Relato de caso: JAS, 58 anos, sexo masculi-
no, 96 kg, IMC 32,4, ASA II, com estenose traqueal grave 
após intubação orotraqueal e traqueostomia por 43 dias 
devido a necessidade de ventilação mecânica decor-
rente de uma infecção por coronavírus, com quadro de 
dificuldade respiratória progressiva, com estridor inspi-
ratório marcado. Monitorizados sinais vitais e realizado 
venóclise com Jelco 20G em membro superior direito. 
Realizada pré-oxigenação em máscara facial, com O2 a 
10 l/min, durante 5 min, administrado sufentanil 30 mcg, 
lidocaína 100 mg, rocurônio 15 mg. Realizada introdução 
de cateter Frova por laringoscopia direta após constata-
ção de Cormack-Lehane 2A. Mantida anestesia venosa 
total com propofol em TCI e ventilação com Manujet®, 4 
psi em uma frequência de 10 inspirações por minuto. Ini-
ciada dilatação endoscópica pela equipe da cirurgia torá-
cica e paciente apresenta coloração pletórica, queda da 
saturação, taquicardia, supradesnivelamento de ST em 
derivação DII, assimetria de tórax, hipertimpanismo de 
tórax esquerdo, sendo rapidamente realizado o diagnós-
tico de pneumotórax e realizado punção com Jelco 20G 
pela equipe cirúrgica, com posterior drenagem e retorno 
dos dados vitais e clínicos iniciais do paciente. Mantida 
ventilação a jato, procedimento realizado com duração 
total de 25 min, administrada dexametasona para profi-
laxia de edema de via aérea, sugamadex 200 mcg, para 
reversão do bloqueio neuromuscular guiado por TOF, pa-
ciente acordado e encaminhado a RPA em ar ambien-
te, eupneico, SatO2 97%. Discussão: A ventilação a jato 
pelo cateter Frova possibilita condições favoráveis ao 
procedimento de dilatação de estenose traqueal devi-
do à manutenção da oxigenação adequada e o retorno 
da expansibilidade torácica afim de evitar a hipercapnia. 
Suas complicações, como o pneumotórax, são graves, 

mas se prontamente diagnosticas, podem ser resolvidas. 
A avaliação e eleição de pacientes com estenose tra-
queal que se beneficiam desse tipo de ventilação parece 
ser um grande desafio ao anestesiologista.
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submetido a TAVI: relato de caso
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Introdução: A via aérea difícil (VAD) é um dos grandes 
desafios enfrentados pelo anestesiologista, que deve se 
precaver e dispor do maior número de recursos, tanto téc-
nicos quanto pessoais, para melhorar o desfecho e reduzir 
a morbimortalidade do paciente que apresenta tal con-
dição. O objetivo deste relato é descrever o caso de um 
paciente portador de VAD que foi submetido a TAVI sob 
anestesia geral em comum acordo com equipe cirúrgica. 
Relato de caso: AMT, sexo masculino, 77 anos, portador 
de hipertensão arterial sistêmica, em uso de losartana e 
anlodipino, DRC não dialítico, DPOC presumido devido ao 
tabagismo inveterado. Colecistectomia e prostatectomia 
radical em 2012 e AVE prévio sem sequelas. Admitido no 
dia 4/5/2022 para implante percutâneo transcateter de 
válvula aórtica devido a estenose aórtica grave, relatando 
parada cardiorrespiratória em procedimento de prostatec-
tomia devido VAD. Ao exame clínico, paciente apresentou 
diversos preditores de VAD: IOT difícil prévia, distância 
interincisivos < 4 cm, distância tireomentoniana < 6 cm, 
distância esternomentoniana < 12 cm, extensão de cabe-
ça e pescoço reduzida, Mallampati IV, protrusão mandi-
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bular, circunferência de pescoço grande. Além disso, era 
um paciente edento que apresentava macroglossia, mais 
de 55 anos e histórico de roncos, ou seja, vários fatores 
que poderiam dificultar a ventilação em caso de sedação 
mais profunda. Em comum acordo entre paciente, equi-
pe cirúrgica e anestesiologista, optado por IOT acordado 
sob sedoanalagesia leve. Após o preparo e teste do ma-
terial (como aparelho de anestesia, tubos orotraqueais de 
2 tamanhos, máscara laríngea e outros dispositivos supra-
glóticos, bougie, videolaringoscópio, fibrobroncoscopio, 
Jelco 14 e drogas vasoativas devidamente diluídas e pre-
paradas), foi iniciada a sedação com 25 mcg de fentanil e 
1,5 mg de midazolam. Com a fundamental colaboração 
do paciente, que à videolaringoscopia apresentava Cor-
mack-Lehane 3B, mesmo após manobra de compressão 
laríngea externa. Foi realizado bloqueio translarígeo (4 ml 
de lidocaína 2% s/v) e anestesia laríngea tópica (4 puffs 
de lidocaína 10%) seguida de intubação com fibroscópio 
flexível e tubo 7,5 mm. Na sequência, realizado 150 mcg 
de fentanil, cisatracúrio e sevoflurano. O procedimento ci-
rúrgico foi realizado sem intercorrências. Em alguns mo-
mentos, o paciente demandou vasopressores em baixos 
títulos. Ato cirúrgico sem intercorrências. Ao fim do proce-
dimento, foi extubado em sala operatória e encaminhado 
à UTI estável hemodinamicamente, sem necessidade de 
suplementação de oxigênio. Conclusão: O manejo de uma 
via aérea difícil exige não só domínio, mas principalmente 
conhecimento, planejamento e poder de decisão. A coo-
peração do paciente e o preparo do anestesiologista são 
fundamentais para desfechos favoráveis e bem-sucedidos 
em situações que poderiam se tornar iatrogênicas e fatais.
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Uso de cetamina e dexmedetomidina para 
intubação orotraqueal com fibroscopia 
em paciente acordado, com história de 
via aérea difícil: relato de caso
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to, Gualter Lisboa, Jailson Virgulino de Souza 
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Introdução: A intubação traqueal por fibra óptica (ITFO) 
é uma técnica valiosa para proteger as vias aéreas em 
um cenário de intubação difícil previsto, vias aéreas com-
prometidas, entre outras situações. A ITFO acordada 
sob sedação intravenosa deve proporcionar conforto ao 
paciente, cooperação, amnésia, estabilidade hemodinâ-
mica, reduzir os reflexos das vias aéreas e manter uma 
via aérea patente com ventilação espontânea. Neste con-
texto, o ketodex, combinação de cetamina e dexmede-
tomidina, surge apresentando benefícios, incluindo ma-
nutenção da estabilidade hemodinâmica, ausência de 
depressão respiratória e analgesia pós-operatória. Relato 
de caso: Paciente AMS, masculino, 56 anos, 75 kg, hiper-
tenso, ASA II, possui proposta cirúrgica de artroscopia de 
ombro direito por lesão dos músculos do manguito rota-
dor. Durante avaliação pré-anestésica, evidenciou-se no 
exame físico: micrognatia, pescoço curto com distância 
tireomentoniana de 4 cm, distância esternomentomiama 
de 10 cm, abertura da boca reduzida com distância en-
tre os dentes incisivos de 3 cm, pescoço grosso, uso de 
prótese dentária por toda a extensão oral e escala de Mal-
lampati IV. Além disso, obteve-se o relato do paciente e 
em prontuário de via aérea difícil já evidenciada. Realiza-
do bloqueio de plexo braquial direito, via interescalênica 
e supraclavicular, guiado por ultrassonografia. Optou-se 
por realizar ITFO acordado com sedação com cetamina 
25 mg (0,33 mg/kg), dexmedetomidina 40 mcg (0,5 mcg/
kg) e midazolam 3 mg. A fibroscopia foi realizada com 
auxílio do cirurgião torácico, auxiliada pela laringoscopia, 
visualização Cormack IV. Executou-se anestesia tópica 
com lidocaína 1% sem vasoconstritor 100 mg, seguida 
de intubação com tubo aramado no 7,5. O paciente se 
manteve consciente e colaborativo durante todo o proce-
dimento. Posteriormente, completou-se a indução anes-
tésica com propofol 140 mg, fentanil 200 mcg e rocurô-
nio 50 mg, com manutenção com sevoflurano. A cirurgia 
durou cerca de 210 min, sem intercorrências. O paciente 
prosseguiu para cuidados na URPA extubado, onde rece-
beu alta, estável, orientado, sem uso de oxigênio suple-
mentar. Discussão: A fibroscopia é tida como o método 
padrão-ouro para intubação traqueal. Seu melhor resulta-
do traz a associação do paciente sob sedação consciente 
e ventilação espontânea. Nesse cenário, a dexmedetomi-
dina traz a vantagem de manutenção da força respiratória 
e permeabilidade preservada das vias aéreas, sendo um 
agente sedativo útil. No entanto, pode produzir bradicar-
dia e hipotensão. Até o momento, há um interesse subs-
tancial no ketodex como agente de sedação e analgesia 
em procedimentos. Sinha et al (2014) concluiu que o keto-
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dex ofereceu melhores condições de intubação, sedação 
e parâmetros hemodinâmicos do que o uso de dexmede-
tomidina isolada. A adição de baixas doses de cetamina 
aumenta ainda mais a estabilidade hemodinâmica, além 
de conferir sedação aditiva, sendo, então, uma opção de 
grande benefício em casos de ITOF.
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Ventilação a jato em lactente de dois me-
ses para realização de nasofibroscopia e 
estudo de vias aéreas superiores: relato 
de caso
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Introdução: A laringomalácia é uma anomalia congênita 
da laringe, atingindo 75% das patologias de laringe na po-
pulação pediátrica e tem por característica uma evolução 
benigna na grande maioria dos casos. O quadro clínico 
pode apresentar-se com estridor inspiratório em sua for-
ma mais leve (40% dos casos) sem outros sintomas asso-
ciados e com a voz e o choro mantendo-se preservados. 
Nos casos moderados, pode apresentar tosse, engasgos, 
regurgitação e dificuldade na alimentação. A forma grave 
(10–20% dos casos) pode ter a presença de apneia, cia-
nose, baixo ganho ponderal, hipertensão pulmonar e cor 
pulmonale. Relato de caso: Lactente, LVR, 2 meses, sexo 
feminino, internada em UTI devido crises de cianose e em 
tratamento devido episódio de broncoaspiração após alei-
tamento materno, realiza investigação de laringomalácia 
em sua forma grave e síndrome de Pierre Robin. A mes-
ma possuía forame oval patente associado a hipertensão 
pulmonar moderada (PSAP 65 mmHg) diagnosticado em 
ecocardiograma transtorácico. Foi necessário exame de 
nasofibroscopia sob anestesia para diagnóstico de larin-
gomalácia. A monitorização foi a recomendada pela reso-

lução CFM No 2174/2017, e a anestesia foi realizada com 
os agentes venosos sufentanil 0,1 mcg/kg + propofol 1 mg/
kg + dexmedetomedina 0,3 mcg/kg e bolus de propofol 
conforme necessário para manutenção anestésica. A intu-
bação foi realizada com TOT 3,0 sem cuff; foi introduzido 
por dentro do mesmo sonda nasogástrica de menor calibre 
e o tubo foi retirado mantendo-se a sonda, através da qual 
foi realizada a ventilação a jato com Manujet em 1,5 psi na 
frequência de 20 ciclos/min para resgate de oxigenação. 
Ao final do exame, o lactente já possuía drive ventilatório 
satisfatório e o mesmo não necessitava de suporte, sendo 
foi encaminhado à UTI com estridores presentes que eram 
a causa base do exame. Discussão: A ventilação e manu-
tenção da oxigenação desses pacientes é extremamen-
te desafiadora pela dificuldade de se manter a anestesia 
inalatória e realizar o exame via nasal sob máscara facial, 
visto que lactentes e crianças menores de 1 ano possuem 
capacidade residual funcional extremamente baixa, o que 
limita o tempo de apnéia até que eles assumam a ventila-
ção durante o exame, condição necessária para realização 
do exame da maneira correta. Dessa maneira, o recurso de 
ventilação a jato com o posicionamento da sonda naso-
gástrica logo abaixo das pregas vocais dá segurança para 
que não ocorra migração da mesma e um possível baro-
trauma, que é uma temida complicação desse método. 
Neste caso, também era nessesário ventilação adequada, 
visto que a paciente estava em tratamento de pneumo-
nia aspirativa e possuía hipertensão pulmonar moderada. 
Deste caso, concluímos que o maior desafio para o exame 
é possuir sempre um método seguro para que se possa 
ventilar o paciente sem interromper o exame, tornando-o 
rápido, confortável e seguro a todos.
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Ventilação a jato, em paciente com este-
nose traqueal, com Manujet™ para reali-
zação de traqueoplastia: relato de caso
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Oliveira, Layza Araujo Muniz, Rafaela Gomes Costa 
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Introdução: A estenose traqueal não é uma complicação 
nova e pode ser decorrente de Intubação prolongada, 
tendo aumentado sua prevalência nos dias atuais. Re-
lato de caso: GLS, 21 anos, sexo feminino, ASA II, 51 
kg, 1,63 cm IMC 19 kg/m2, com estenose traqueal gra-
ve após IOT prolongada e traqueostomia. Paciente com 
antecedente de convulsões durante sedações prévias 
para broncoscopias, sendo necessária internação em 
UTI para tratamento do quadro. Paciente submetida a 
traqueoplastia, foi monitorizada com ECG, SpO2, PANI, 
BIS, TOF, venóclise 20G em MSE. Realizada pré-oxige-
nação em máscara facial, com O2 a 8 L/min, durante  
5 min e iniciado a anestesia geral venosa total com sufen-
tanil TCI minuto 0,3 ng/ml, propofol 2,5 mcg/ml, lidocaína 
100 mg, rocurônio 50 mg, e administrados 5 mg de dia-
zepam na indução. Realizadas 2 tentativas de intubação 
orotraqueal com tubo de PVC 7,0 e 5,5, apresentando  
resistência à introdução, então realizado a introdução de 
cateter troca tubo Cookr por laringoscopia direta após 
constatação de Cormack-Lehane 2A e realizada ventila-
ção com Manujet, 2,5 psi em uma frequência de 10 a 12 
inspirações por minuto. Foi realizada a cateterização da 
artéria radial com Abocath 20G para realização de gaso-
metria periódica. Iniciada traqueoplastia pela equipe da 
cirurgia torácica, mantida a ventilação a jato, em que foi 
mantido o BIS entre 40 e 60, colhida a primeira gasome-
tria arterial logo após a indução e outras subsequentes a 
cada 15 min. Os resultados mostraram o PH e a PaCO2 
dentro dos valores de referência e com uma leve hiperó-
xia. Procedimento realizado com duração total de 60 min,  
administrada dexametasona para profilaxia de edema 
de vias aéreas, náuseas e vômitos, sugamadex 200 mcg 
para reversão do bloqueio neuromuscular, guiado por 
TOF. Paciente acordada e encaminhada ao RPA em ar 
ambiente, eupneica, SatO2 98%. Após 1 h do final do 
procedimento, foi coletada a última gasometria arterial, 
com valores semelhantes ao primeiro resultado. Discus-
são: A ventilação a jato pelo cateter para troca de tubo 
endotraqueal possibilita condições favoráveis ao proce-
dimento de traqueoplastia devido ao campo cirúrgico 
amplo ao cirurgião e possibilita manutenção da oxige-
nação e ventilação adequada, sempre observando o re-
torno da ventilação e retorno do tórax ao diâmetro inicial 
com o objetivo de evitar complicações. A hipercapnia 
não se fez presente mesmo em baixas frequências de 
ventilação a jato, visto que a expansibilidade e posiciona-
mento do cateter eram adequados. Suas complicações, 
como pneumotórax e barotrauma, são graves, mas se 

prontamente diagnosticadas, podem ser resolvidas. A 
avaliação e eleição de pacientes com estenose traqueal 
que se beneficiam desse tipo de ventilação parece ser 
um grande desafio aos anestesiologistas.
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Ventilação por alta pressão em paciente 
traqueostomizado após infecção por CO-
VID-19: um relato de caso
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Introdução: Pacientes intubados por mais de 3 semanas 
apresentam consideravelmente risco de lesões da pa-
rede traqueal, como estenose laringotraqueal pós-intu-
bação (PILS), e o tubo em T de silicone de Montgomery 
é uma excelente alternativa para tratamento nesses 
pacientes. Sua colocação é sempre um desafio para o 
anestesiologista devido à dificuldade do manuseio das 
vias aéreas. Neste trabalho, foi optado pela realização 
da ventilação a jato, baseando-se na expansibilidade 
pulmonar e comparando com resultado de gasome-
tria no pré e pós-operatório. Relato de caso: Paciente 
masculino, 26 anos, em ventilação espontânea por tra-
queostomia devido a intubação orotraqueal e ventila-
ção mecânica prolongada, em decorrência de infecção 
grave por COVID-19. Apresentava-se com leve descon-
forto respiratório e aumento de secreções respiratórias. 
Foi proposto pela equipe da Cirurgia Torácica a troca 
de cânula de traqueostomia e implante de cateter T de 
Montgomery. Foi colhida gasometria arterial pré-ope-
ratória sem alterações. O manejo anestésico deu-se 
através da monitorização com cardioscopia, oximetria 
de pulso, pressão não invasiva, acesso venoso perifé-
rico 18G e anestesia venosa balanceada com uso de 
propofol (TCI), sufentanil e rocurônio. A ventilação foi 
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garantida com uso de ventilação a jato com alta pres-
são através de um guia ventilável, frequência respi-
ratória de 12 a 14 incursões respiratórias por minuto, 
observando-se a expansibilidade torácica e seu retor-
no durante a expiração, objetivando uma saturação de 
oxigênio maior que 95%. Ao término do procedimento, 
foi colhida gasometria arterial, que demonstrou pressão 
parcial de CO2 de 42 mmHg e de O2 80 mmHg. Dis-
cussão: Durante a anestesia geral, o sistema pulmonar 
é afetado negativamente. Há redução da capacidade 
residual funcional, aumento da resistência e colapso 
pulmonar. Somando-se às peculiaridades desta cirur-
gia, é um desafio para qualquer anestesista. Ainda não 
há consenso na literatura sobre qual a melhor forma 
para garantir uma boa oxigenação a esses pacientes, 
podendo ser realizada através de sedação com oferta 
de O2 em cânula ou anestesia geral. Classicamente, a 
ventilação a jato de alta frequência (VJAF) consiste na 
entrega de jatos com frequência através de um cateter 
de pequeno calibre, posicionado na via aérea. É usada 
como alternativa nas situações de via aérea e ventilação 
difícil, garantindo fluxo e aporte de O2. Apesar dessa 
vantagem, a VJAF apresenta algumas limitações: não é 
possível medir o EtCO2 (gás carbônico expirado), riscos 
de hiperinsuflação pulmonar, barotrauma, pneumotórax 
e insuflação gástrica. Há preferência pelos sistemas 
com manômetro, que permitem a leitura e o controle 
das pressões geradas durante a fase inspiratória. Esses 
sistemas podem ser automáticos, ciclados a tempo ou 
de acionamento manual. Neste procedimento, foi ob-
tido um resultado satisfatório no pós-operatório, sem 
episódios de queda de saturação ou hipercapnia (pCO2 
> 45 mmHg) em gasometria arterial.
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Via aérea difícil: seguindo os passos dos 
algoritmos. Relato de caso
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Introdução: Alterações anatômicas nos pacientes sin-
drômicos e o adequado controle das vias aéreas em 
situações de urgência constituem verdadeiros desafios 
na prática anestésica. Relato de caso: Paciente FSL, 31 
anos, sexo feminino, institucionalizada desde o nasci-
mento com história de maus-tratos, doença neurológica 
automutilante a/e, com amputação prévia de MMII, vem 
para resolução de osteomielite associada a abcesso em 
região mandibular. Ao exame apresentava-se em BEG, 
consciente, lúcida e colaborativa, malformação facial, 
odinofagia e aumento volumétrico mal delimitado em re-
gião submandibular à direita associado a eritema e hi-
peremia, endurecido à palpação. Abertura de boca com 
restrição crônica < 3,5 cm, DTM < 6,5 cm, extensão limi-
tada do pescoço e protrusão da mandíbula limitada por 
hipoplasia congênita (Classe III) e edentulismo. Após dis-
cussão com equipe cirúrgica bucomaxilofacial, anuência 
da paciente, análise criteriosa das imagens tomográficas 
com reconstrução, traçou-se estratégia inicial de anes-
tesia tópica das vias aéreas, sedação consciente e intu-
bação através de nasofibroscopia. Como plano B, uso 
de dispositivo supraglótico de intubação com paciente 
acordada e plano C, traqueostomia acordada após exa-
me ultrassonográfico da região anterior do pescoço. Mo-
nitorizada com ECG, oximetria de pulso, PANI, nível de 
consciência (Entropia® – GE Healthcare) e sedação com 
dexmedetomedina em bomba de infusão. À fibroscopia, 
ficou evidente diminuição do calibre das vias aéreas da 
nasofaringe e dificuldade em localizar estruturas glóticas 
devido à aparente falta de espaço na hipofaringe e larin-
ge. À visualização das estruturas glóticas, ficou evidente 
uma rotação horária da epiglote e cartilagens com dimi-
nuição de seu calibre, o que permitiu a passagem justa 
do fibroscópio de 3,5 mm, o que tornaria a progressão 
do tubo traqueal um verdadeiro desafio, além do risco 
elevado de lesão das estruturas adjacentes e conse-
quente sangramento. Ao abortar o planejamento inicial, 
também já desistimos do uso de dispositivos suplaglóti-
cos devido às alterações anatômicas visualizadas. Após 
nova análise da situação e discussão com equipe cirúr-
gica e paciente, optou-se por abordagem de lesão com 
bloqueios regionais e respiração espontânea em cateter 
nasal de O2, com delimitação já prévia da traqueia ao 
ultrassom como planejamento último antes de traqueos-
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tomia. Realizado pela equipe cirúrgica bloqueio troncular 
e dos nervos alveolares inferiores com mepivacaína 2% 
com vasoconstrictor, acesso extraoral com curetagem e 
sequestração óssea mandibular infectada, drenagem e 
remoção de abscesso sem intercorrências. Discussão: A 
adesão e construção de estratégias baseadas nos Algo-
ritmos de Via Aérea Difícil tem o objetivo de tornar mais 
organizado e seguro a condução desses casos desafia-
dores. A adaptação às diferentes realidades e situações 
clínicas bem como o desenvolvimento de habilidades 
não técnicas são partes fundamentais na formação do 
médico anestesiologista.

Referências
Apfelbaum JL, Hagberg CA, Connis RT et al. Ameri-
can Society of Anesthesiologists Practice Guidelines 
for Management of the Difficult Airway. Anesthesiology. 
2022;136:31-81.
Frerk C, Miltchell VS, McNarry AF et al. Difficult Air-
way Society intubation guidelines working group. Diffi-
cult Airway Society 2015 guidelines for management of 
unanticipated difficult intubation in adults. Br J Anaesth. 
2015;115(6):827-48.



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

427

Via Aérea e Ressuscitação

Via Aérea e Ressuscitação

Abordagem da via aérea em paciente com 
síndrome de Cornélia de Lange: relato de 
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Introdução: A síndrome Cornélia de Lange (SCdL) é uma 
doença genética rara de causa desconhecida, caracte-
rizada por um amplo espectro de anomalias congênitas. 
O diagnóstico é baseado em achados clínicos. O pre-
sente artigo descreve a abordagem da via aérea difícil 
de uma paciente portadora da síndrome e foi motivado 
a fim de melhorar a atuação dos profissionais de saúde 
envolvidos no atendimento desses pacientes, princi-
palmente quando necessário o acesso às vias aéreas. 
Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 26 anos, 50 
kg, 1,60 m, estado físico ASA III, portadora de SCdL, 
foi internada para laparotomia exploradora por abdome 
agudo obstrutivo por bezoar. Ao exame físico foi obser-
vada rigidez de pescoço, micrognatia e fenda palatina. 
Agitação psicomotora e retardo mental importantes. A 
abordagem anestésica consistiu em monitorização, ve-
nóclise em veia jugular externa direita com Jelco 20G e 
sedação leve com 200 mcg de dexmedetomidina e 200 
mg cetamina associadas em bomba de infusão contínua. 
Anestesia tópica e dilatação de narinas com lidocaína 
gel 2% e de cavidade oral com lidocaína spray 10%. A 
primeira tentativa de intubação nasal com broncofibros-
cópio não obteve sucesso, ao observar que a óptica do 
aparelho atravessava a fenda palatina da paciente. A 2a 

e última tentativa consistiu em laringoscopia direta e in-
tubação orotraqueal com tubo 6,0 com auxílio de fibra 
óptica. Mallampati IV. Após confirmação do posiciona-
mento do tubo, foi administrado 100 mg de propofol, 
200 mcg de fentanil e relaxamento muscular com 6 mg 
cisatracúrio. Manutenção com sevoflurano 1,0 CAM. 
Estabilidade hemodinâmica durante o procedimento. 
Extubada em sala cirúrgica e encaminhada à sala de 
recuperação anestésica. Alta para enfermaria após 2 
h. Discussão: A SCdL é uma síndrome multissistêmica 
com expressão fenotípica, cognitiva e comportamen-
tal variável. Dentre os achados mais frequentes estão 
micrognatia, fenda palatina e tórax cilíndrico. Agitação 
psicomotora e alterações comportamentais também 

estão presentes em muitos casos. A intubação difícil 
nesses pacientes com anomalias craniofaciais costuma 
ser antecipada, permitindo planejamento anestésico 
adequado em casos eletivos. A disponibilidade de equi-
pamentos especiais como máscara laríngea, videolarin-
goscópio e fibra óptica é essencial e pode ser necessá-
rio na maioria das vezes. É aconselhável que o paciente 
inicialmente mantenha ventilação espontânea e esteja 
sedado o suficiente para tolerar o procedimento de in-
tubação. A indução da anestesia geral com relaxamento 
muscular deve ser feita somente após o acesso con-
firmado das vias aéreas. O acesso a via aérea desses 
pacientes deve sempre ser considerado como um de-
safio. Requer a presença de profissionais experientes e 
trabalho em equipe. Devemos estar sempre preparados 
caso as técnicas não invasivas não sejam suficientes e 
seja necessário o acesso cirúrgico.
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Abordagem de via aérea difícil em pa-
ciente submetido a herniorrafia inguinal 
bilateral sob anestesia geral: relato de 
caso

Marcus Vinícius Alves Vinaud*, Flávia Assis Fernandes, 
Flávio Santos de Queiroz, Celso Eduardo Rezende Bor-
ges, João Paulo Jordão Pontes 
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Introdução: A abordagem das vias aéreas do paciente 
é um dos pilares na prática segura da anestesiologia, 
podendo envolver até 30% dos óbitos associados ao 
ato anestésico. Quando se trata de via aérea difícil, tor-
na-se ainda mais importante o papel do anestesiologis-
ta. Reconhecer preditores de dificuldade de ventilação 
sob máscara e o acesso à via aérea é o ponto inicial 
para se planejar a abordagem mais segura e eficaz para 
cada indivíduo. Relato de caso: Paciente masculino, 55 
anos, 118 kg, com antecedentes de síndrome da apneia 
obstrutiva do sono em uso de CPAP, hipertensão arte-
rial e dislipidemia, comparece ao centro cirúrgico para 
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herniorrafia inguinal bilateral videolaparoscópica. Na 
consulta pré-anestésica, o paciente relatou uma cirur-
gia prévia cancelada por dificuldade de intubação oro-
traqueal. Refere que três anestesiologistas falharam no 
procedimento e que, na época, decidiram por acordá-lo 
e cancelar a cirurgia. Com posse dessas informações, 
desta vez optou-se pela intubação traqueal com o pa-
ciente acordado e uso de fibroscopia. Paciente foi devi-
damente orientado sobre o procedimento e se mostrou 
calmo e colaborativo. Foi realizada anestesia peridural 
em L1-L2 com levobupivacaína 0,3% 20 ml e clonidina 
150 mcg com o paciente acordado. Após o bloqueio, 
o paciente retornou à posição de decúbito dorsal e foi 
iniciado remifentanil em TCI pelo modelo de Minto com 
alvo de 2,5 ng.ml-1 e dose única de atropina 1 mg. Rea-
lizada anestesia tópica da orofaringe com lidocaína 10% 
em spray e injeção translaríngea com lidocaína 2% 5 ml. 
Com certa dificuldade, foi posicionada cânula VAMA na 
boca do paciente, por onde progrediu-se o fibroscópio 
com tubo orotraqueal 7,5 com cuff acoplado. Visuali-
zada a epiglote e, posteriormente, a glote, por onde foi 
introduzido o aparelho e visualizados os anéis traqueais 
e a carina. Nesse momento, foi deslizado e introduzido 
o tubo, conferido seu posicionamento correto e inicia-
da indução venosa com propofol 180 mg, fentanil 250 
mcg, rocurônio 50 mg e manutenção com propofol e 
remifentanil contínuos. Ao final, o paciente foi extubado 
acordado e sem intercorrências. Discussão: O manejo 
da via aérea é considerado difícil quando se identificam 
limitações nos processos de ventilação, laringosco-
pia, posicionamento do tubo traqueal ou de máscara 
laríngea. Nesse contexto, a situação mais temida seria 
aquela na qual não é possível ventilar sob máscara nem 
realizar a sua intubação. A avaliação antecipada da via 
aérea é importante para prever dificuldades relaciona-
das ao seu manejo, sendo geralmente associadas a fa-
tores anatômicos e patológicos do paciente. Foram pre-
ditores encontrados no paciente do caso: Mallampati IV, 
circunferência do pescoço > 45 cm, apneia obstrutiva 
do sono e histórico de dificuldade de intubação prévia. 
Nesse contexto, a ajuda de profissionais mais experien-
tes, o uso de dispositivos alternativos ou até mesmo a 
via aérea cirúrgica devem ser considerados.
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Anestesia no manejo do sangramento de 
via aérea: relato de caso

João Vitor Almeida Langsdorff Naegele*, Daniele Oliveira 
Mineli, Livia Cardoso Pimentel 

Instituição: Instituto Nacional do Câncer
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Hemorragia da via aérea (VA) é uma situa-
ção ameaçadora à vida e que requer destreza e pro-
ficiência da equipe médica, sendo fundamental que o 
anestesiologista seja capaz de manejar tal complicação. 
Relato de caso: Homem, 59 anos, 69 kg, 170 cm, ASA 
III, com história prévia de CEC orofaringe tratado com 
radioterapia em 2017 e novo primário CEC de pulmão 
sem estadiamento. Internado por dispneia e hemoptise 
maciça, admitido em sala com spO2 89% em AA, hemo-
dicamicamente estável para realização de broncofibros-
copia óptica (BFO) de urgência. Após monitorização, foi 
puncionado acesso venoso periférico com Jelco 18G em 
MSE e 16G em MSD, iniciado ácido tranexâmico 1 g, 
além de reposição volêmica com Ringer Lactato, pré-
-oxigenação com O2 a 100% e indução em sequência 
rápida, utilizando fentanil 150 mcg, lidocaína 100 mg, 
propofol 1% alvo-controlado e rocurônio 50 mg. IOT sob 
laringoscopia direta, Cormack IIIA, TOT 8,0 mm com au-
xílio de bougie. Havia em sala um bloqueador brônquico 
(BB) para uso, se necessário. À BFO, identificada lesão 
ocluindo luz do brônquio fonte esquerdo com sangra-
mento para o direito. Após biópsia, o controle da hemor-
ragia foi alcançado com lavagem com solução salina ge-
lada e epinefrina. Paciente permaneceu estável durante 
o procedimento, sem necessidade de hemotransfusão 
(HTX). Logo seguiu-se a extubação, encaminhamento à 
radioterapia hemostática e internação no CTI, sem inter-
corrências. Discussão: A abordagem inicial da hemopti-
se maciça consiste na estabilização hemodinâmica e da 
VA. Devem ser obtidos acessos venosos calibrosos e so-
licitados exames pontuais, visando reposição volêmica e 
HTX, se necessário. O paciente deve ser posicionado em 
decúbito sobre o lado acometido, para prevenir conta-
minação do lado sadio pelo sangue oriundo da lesão. O 
acesso a VA deverá ser feito preferencialmente via BFO, 
permitindo inspeção da traqueia proximal e com um TOT 
comum associado a um BB. Um tubo duplo lúmen, por 
seu diâmetro interno reduzido, pode dificultar o uso da 
BFO terapêutica. O manejo do sangramento envolve a 
BFO com instilação de solução salina gelada e/ou com 
vasoconstritores, bem como o uso de combinações tó-
picas de fibrina e trombina. A broncoscopia rígida está 
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indicada para casos de difícil controle da via aérea e a 
cirurgia, para os refratários.
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Angina de Ludwig: desafios à via aérea. 
Relato de caso

Graciele de Caro Reis Machado*, Igor Duque Goncalves 
Da Silva, Marco Aurélio Damasceno Silva, Rafael de Oli-
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Introdução: A angina de Ludwig (AL) é uma celulite in-
fecciosa rapidamente progressiva que envolve os es-
paços submandibular, sublingual e submental bilateral-
mente, com tendência a espalhar pelos espaços faciais. 
É mais comum em jovens, sendo frequentemente asso-
ciada a alguma porta de entrada local. A complicação 
mais frequente é a obstrução de vias aéreas, poden-
do culminar em morte em 8–10% dos casos, repre-
sentando um desafio no que tange o manejo precoce 
das complicações. Relato de caso: Homem, 26 anos, 
75 kg, sem comorbidades, internado há 4 dias devi-
do a infecção odontogênica em segmento clínico com 
a bucomaxilofacial. Em 48 h evolui com piora clínica, 
sendo suspeitada celulite em região cervical anterior. 
A tomografia computadorizada (TC) evidenciou infiltra-
do inflamatório moderado em região cervical com dis-
torção da arquitetura da via aérea (VA) superior. Diante 
da piora ventilatória súbita, foi programada abordagem 
cirúrgica com drenagem de urgência. Pela abertura de 
boca restrita (< 3 cm), trismo e enrijecimento de região 
cervical causando restrição da mobilidade, foi optada 
por intubação acordada com uso de broncofibroscópio 
via oral. Procedimento realizado com infusão de remi-
fentanil 0,3 mcg/kg/min e anestesia tópica com lidocaí-
na spray 10% em toda cavidade oral até fenda glótica, 
mantendo o paciente consciente e cooperativo durante 
o manejo da VA. Após confirmação da posição do tubo 
via broncoscopia, seguiu-se com indução com propo-
fol 100 mg, fentanil 150 mcg e rocurônio 40 mg. Ma-
nutenção anestésica realizada com sevoflurano 2–3% 
e remifentanil 0,1–0,3 mcg/kg/min. Ao final da cirurgia 

o paciente foi encaminhado para a unidade intensiva 
(UI) ainda intubado, hemodinamicamente estável e bem 
adaptado a prótese ventilatória. Discussão: Por tratar-
-se de quadro de rápida evolução, a AL necessita de 
uma via aérea pérvia imediata, sendo necessário a tra-
queostomia de urgência em alguns casos. Diante da 
piora ventilatória súbita, restrição da abertura bucal e 
mobilidade cervical e TC evidenciando conteúdo infla-
matório importante com comprometimento da anato-
mia da VA superior, foi optado pela intubação acordada 
com broncofibroscópio para correta visualização e ma-
nutenção da VA pérvia, já tão inflamada e distorcida. A 
infusão contínua de remifentanil permite uma sedação 
consciente e não foi feito bloqueio anestésico da laringe 
devido a distorção das estruturas locais e pelo risco de 
translocação bacteriana. Além disso, pelas alterações 
anatômicas, as tentativas de laringoscopia convencio-
nais poderiam causar ruptura da VA e laringoespasmo 
por saída de conteúdo purulento para interior da cavi-
dade. A manutenção de tubo orotraqueal por um perío-
do maior do que o ato cirúrgico até redução do edema 
e, consequentemente, menor risco de obstrução da VA 
é uma preferência. O paciente, portanto, permaneceu 
intubado por 72 h até melhora do quadro inflamatória 
e infeccioso, sendo extubado num contexto de maior 
segurança e garantia da patência da VA superior.
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Associação entre fatores e o desfecho de 
pacientes críticos com COVID-19 . Estudo 
observacional
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Introdução: Em 2019, iniciou-se uma pandemia do ví-
rus SARS-CoV-2, a qual vem apresentando alta taxa de 
transmissibilidade e óbito. O objetivo do trabalho foi ava-
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liar os fatores associados aos desfechos alta e óbito dos 
pacientes com COVID-19 em uso de ventilação mecâni-
ca. Métodos: A população do estudo foi de 50 pacientes 
com diagnóstico de COVID-19 que estavam em uso de 
ventilação mecânica. Foram coletados os dados gerais 
dos pacientes, sendo as variáveis analisadas: sexo; ida-
de; presença de doenças/agravos possivelmente asso-
ciados ao desfecho do caso (hipertensão arterial sistêmi-
ca, diabetes mellitus, obesidade, tabagismo). Após isso, 
o paciente foi submetido a exame ultrassonográfico do 
pulmão. Foi realizada a classificação dos achados segun-
do critérios anteriormente utilizados em outros estudos 
em leve (0–1 pontos), moderado (2–12 pontos) e grave 
(> 12 pontos). Foram também coletados os dados da to-
mografia computadorizada de tórax sem contraste, com 
intervalo de até 5 dias em relação à realização do US. Foi 
feita a seguinte classificação da TC: leve (< 25% de parên-
quima pulmonar acometido), moderada (25–50% de pa-
rênquima acometido) e acentuada (> 50% de parênquima 
acometido). Resultados: Houve uma predominância dos 
pacientes com menos de 65 anos e do sexo masculino. 
Dentre as comorbidades, em ambos os desfechos (alta x 
óbito), as mais prevalentes foram em ordem decrescente 
hipertensão, diabetes mellitus e obesidade. Observou-se 
que no grupo de pacientes que evoluiu com óbito hou-
ve um predomínio da condição de tabagismo em relação 
ao grupo que obteve alta. A maioria dos pacientes (44%) 
apresentou a TC classificada como moderada. Quanto ao 
US, não houve nenhum paciente com achado leve, e a 
classificação grave foi a mais prevalente (66%). O desfe-
cho mais observado foi a alta da UTI em relação ao des-
fecho de óbito na UTI. Foi observado o desfecho óbito em 
20 pacientes, os quais permaneceram em média 16 dias 
na UTI. Desse desfecho, 60% ocorreram na idade ≥ 65 
anos. Em relação aos exames de imagem, observou-se 
que 34% dos pacientes apresentaram achados modera-
dos e 66%, graves. Dentre os pacientes (n = 17) que apre-
sentaram padrão de US moderado, 15 (88%) evoluíram 
com alta e 2 (12%) com óbito. Dentre aqueles (n = 33) que 
apresentaram padrão de US grave, 15 (45%) evoluíram 
com alta e 18 (54%) com óbito. Por sua vez, a avaliação 
tomográfica de lesão pulmonar dos 50 pacientes mos-
trou que 20% deles apresentou lesão leve; 44%, modera-
da; e 36%, grave. Dentre os pacientes que evoluíram ao 
óbito, 2 (10%) apresentaram TC pulmonar com padrão 
leve; 4 (20%), moderado; e 14 (70%), grave. Conclusão: 
observa-se que há um perfil de paciente com COVID-19 
com maior gravidade e, consequentemente, maior mor-
talidade. Pacientes em idade geriátrica, com comorbida-
des, apresentaram maior incidência de óbito. Além disso, 
percebemos que o pior aspecto de imagem tanto no US 
quanto na TC correspondeu ao pior desfecho.
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Avaliação da pressão de insuflação do 
balonete em pacientes submetidos à in-
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Introdução: A anestesia geral associada a intubação 
endotraqueal e a ventilação controlada é a técnica 
anestésica mais comum, sendo aplicada em diferentes 
especialidades cirúrgicas. A maioria das intubações 
utilizam tubos endotraqueais com balonete (cuff), cujo 
objetivo é garantir uma vedação entre o cuff e a tra-
queia. O cuff insuflado exerce uma pressão que impe-
de a broncoaspiração e permite a ventilação sem es-
capes. Essa pressão deve ser suficiente para garantir a 
via aérea e ao mesmo tempo não impedir o fluxo san-
guíneo traqueal, sendo recomendados os valores en-
tre 20–30 cmH2O. O objetivo é avaliar se as pressões 
de insuflação dos cuffs dos tubos endotraqueais pelos 
anestesiologistas e residentes em anestesiologia estão 
adequadas através da mensuração pelo cuffômetro. 
Métodos: O estudo transversal, prospectivo e observa-
cional foi desenvolvido no centro cirúrgico do Hospital 
Regional da Asa Norte, onde encontram-se os pacien-
tes intubados submetidos a anestesia geral para reali-
zação de procedimentos cirúrgicos. Após a intubação, 
o balonete foi inflado com ar para atingir a pressão de 
vedação por técnica de escolha do operador. O cuffô-
metro que mensura a pressão de 0–120 cmH2O foi uti-
lizado para medir a pressão do cuff após a intubação e 
o balonete será inflado, sendo considerado adequados 
os valores entre 20–30 mmHg. Resultados: No total, 43 
indivíduos estavam dentro dos critérios de inclusão e 
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foram avaliados, desses 31 (76%) eram mulheres e 12 
(24%) homens. Foram encontradas diferenças signifi-
cativas entre as pressões medidas e as recomendadas, 
sendo a maioria das pressões superiores ao intervalo 
recomentado entre 20–30 cmH2O (p < 0,001). Conclu-
são: Esse estudo mostrou que a maioria das pressões 
de cuff (58%) se encontravam acimas dos valores re-
comendados pela literatura científica, indicando as li-
mitações da insuflação por técnica subjetiva. A partir 
de técnicas de verificação subjetivas, como ausculta, 
barulho ou palpação, é possível estimar se a pressão 
está ou não adequada. Como consequência da sub-
jetividade, essas técnicas comumente geram valores 
diferentes dos ideais, mas continuam sendo as mais 
utilizadas dada sua relação custo-benefício.
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Introdução: A cirurgia videohisteroscópica ganhou po-
pularidade e se tornou o método de escolha para diag-
nóstico de patologias intrauterinas e intervenções tera-
pêuticas. As vantagens são diversas, como curto tempo 
cirúrgico, rápida recuperação e baixa morbidade. No 
entanto, complicações potencialmente graves podem 
ocorrer, como a embolia aérea. Relato de caso: BASR, 
feminino, 37 anos, 60 kg, 175 cm, IMC 19,6 kg/m2, sem 
comorbidades, com história de mioma submucoso de 
1,8 cm com a proposta de remoção cirúrgica via video-
histeroscopia sob sedação venosa. O procedimento 
transcorreu sem dificuldade técnica para a realização, 
porém evoluiu com sangramento significativo e dificul-
dade na hemostasia. Durante as tentativas de hemos-

tasia, observou-se dessaturação até 55%, aumento da 
frequência cardíaca para 115 bpm, queda da pressão 
arterial para 90x60 mmHg, piora da perfusão periférica 
e aparecimento de turgência jugular. A equipe de anes-
tesiologia optou por realizar a intubação orotraqueal e 
ventilar em modo volume controlado com FiO2 de 100% 
e boa expansibilidade torácica. A despeito da adequada 
ventilação, a paciente manteve dessaturação, a capno-
metria evidenciava EtCO2 de 16 mmHg e foi observada 
secreção rósea e espumosa no tubo orotraqueal, sendo 
então posicionada em Trendelenburg, com leve laterali-
dade à esquerda. Realizado ecocardiograma transtorá-
cico no intraoperatório que mostrou retificação sistólica 
do septo interventricular, sobrecarga de pressão do VD, 
aumento da velocidade de regurgitação tricúspide, au-
mento do diâmetro da VCI e PSAP normal. Após tér-
mino da cirurgia, paciente foi encaminhada para rea-
lização de tomografia computadorizada de tórax que 
evidenciou padrão de congestão pulmonar e o exame 
laboratorial no pós-operatório imediato mostrou um 
D-dímero de 6000 ng/ml. No centro de terapia intensiva, 
paciente foi extubada 3 h após o evento, evoluindo com 
estabilidade hemodinâmica e boa recuperação clínica 
subsequente. Discussão: A embolia aérea consiste na 
entrada de ar em um sistema vascular aberto de baixa 
resistência e pode ocorrer em qualquer procedimento 
cirúrgico no qual o manuseio ocorra acima do nível do 
átrio direito. Cursa com diminuição do CO2 expirado, 
diminuição da pressão arterial, taquicardia reflexa, si-
nais de aumento da pressão venosa central, sobrecarga 
ventricular direita e hipoxemia. É uma causa potencial 
de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com 
liberação de citocinas inflamatórias e ativação da cas-
cata de coagulação, justificando a presença de edema 
pulmonar e D-dímero elevado. Outro ponto que pode 
ter colaborado para a ocorrência do edema agudo de 
pulmão foi a absorção de grandes quantidades de líqui-
do durante o procedimento. Após discussão do evento, 
aventou-se que o ar pode ter indevidamente passado 
através de uma fístula no circuito de irrigação, com alta 
pressão para um sistema vascular aberto, possivelmen-
te por conta de laceração vascular, consequente da di-
latação cervical.
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Introdução: Pacientes infectados pela COVID-19 podem 
evoluir com síndrome do desconforto respiratório agu-
do (SDRA), que normalmente requer terapia de suporte 
ventilatório e de oxigenação. Alguns desses pacientes 
necessitam de suporte avançado com intubação orotra-
queal (IOT) e ventilação mecânica invasiva (VM), cujas 
realizações podem ser desafiadoras para os profissio-
nais assistentes. Para que se realize uma condução 
desses casos baseada em evidências, é necessário que 
sejam estudadas e analisadas, na população de anes-
tesiologistas, as características e particularidades das 
técnicas empregadas na assistência destes pacientes 
em serviços de referência. Este estudo tem como ob-
jetivo descrever as características e particularidades 
relacionadas aos processos de IOT realizados pelos 
anestesiologistas que atuam em um serviço de referên-
cia, em pacientes adultos, com suspeita ou diagnóstico 
confirmado de COVID-19. Métodos: Realizou-se estu-
do tipo corte transversal, exploratório, com abordagem 
quantitativa. A pesquisa foi realizada em um serviço 
de referência, com população composta por médicos 
anestesiologistas que atuaram profissionalmente nesse 
serviço e realizaram ao menos uma IOT entre os me-
ses de julho e dezembro de 2020, em pacientes adultos 
com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19. 
Os dados foram coletados por meio de um questionário 
eletrônico autopreenchível, aplicado presencialmente 
ou remotamente pelos examinadores aos participantes. 
Resultados: Um total de 101 anestesiologistas respon-
deram o formulário, dos quais 35 (34,65%) relataram 
não ter intubado pacientes com suspeita ou diagnóstico 
confirmado de COVID-19 e, por isso, foram excluídos 
do estudo. Dessa forma, a amostra final para análise foi 
de 66 respondentes. Destes, 98,5% relataram ter mo-
dificado sua conduta de alguma maneira e 92,4% rea-

lizaram IOT em sequência rápida. Quanto aos recursos 
materiais disponíveis, 48,5% relataram ser frequente ou 
ocasional a falta de equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs) nas instituições e 16,6% precisaram realizar 
IOT sem EPI adequado. No entanto, 74,2% considera-
ram que o uso de EPIs dificultou a intubação e 56,1% 
responderam que fazem o mesmo manejo de IOT em 
pacientes aparentemente saudáveis e sem relato de sin-
tomas gripais recentes. Apesar das mudanças na técni-
ca, o relato de complicações como falha de intubação, 
necessidade de via aérea cirúrgica e parada cardiorres-
piratória foram baixos. Conclusão: Foi possível obser-
var um impacto nas técnicas de intubação desse perfil 
de pacientes e na rotina dos anestesiologistas, além de 
verificar a existência de dificuldades relacionadas aos 
EPIs no que concerne ao seu excesso ou sua ausência, 
bem como sua disponibilidade nos serviços. A realiza-
ção de mais estudos que busquem informações sobre 
as técnicas e materiais utilizados neste contexto clínico 
e o aperfeiçoamento de técnicas e protocolos específi-
cos para este cenário são demandas importantes.
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Introdução: Lesão pulmonar aguda associada a transfu-
são é uma complicação grave relacionada à transfusão 
de hemocomponentes. É manifestada tipicamente por 
dispneia, hipoxemia, hipotensão, febre e edema pul-
monar não cardiogênico, que ocorre durante ou dentro 
de 6 h, após a transfusão. Relato de caso: Paciente 32 
anos, puérpera (G2P2A0), parto cesáreo em 9/11/2021 
com raquianestesia, sem intercorrências. Necessitou de 
transfusão de 2 concentrados de hemácias as 5 h de 
21/11 devido a um hematoma de parede. Foi indicada 
cirurgia para abordagem do hematoma. Portadora de 
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HAS gestacional em uso de metildopa, negava alergias 
e estava de jejum há 14 h. Ao exame pré-operatório 
encontrava-se LOTE, Glasgow 15, PA: 140x70, FC 122 
bpm, enchimento capilar < 3 s, eupneica em ar ambien-
te, SatO2 93%, sem queixas. Laboratório: Hb 8 mg/dl 
e HTC 24%, sem mais alterações Cirurgia para drena-
gem do hematoma de parede realizada às 13 h do dia 
21/11 sob raquianestesia com bupivacáina hiperbárica 
12,5 mg. Realizada exploração da cavidade abdominal 
com retirada de coágulos, não identificado foco ativo 
de sangramento. Lavagem da cavidade e fechamen-
to da parede abdominal. Durante a cirurgia, paciente 
apresenta início de tosse seca e queda da SatO2 para 
85%, sem queixas. Colhido GSA em ar ambiente que 
evidenciou PO2 46 mmhg PCO2 32 Hco3 18 Ph 7,38 
e SatO2 81%. Iniciado cateter nasal de O2 e encami-
nhada a TC. Apresentou piora importante na tomogra-
fia com necessidade de O2 em máscara reinalante 15 
L/min mantendo SpO2 86% e taquipneia. AngioTC de 
tórax: não foram visualizados trombos em artérias pul-
monares. Consolidações em lobos inferiores e infiltrado 
peri-hilar bilateral. Opacidades em vidro fosco irregu-
lares, não podendo ser descartada a possibilidade de 
hemorragia alveolar. TRALI? Correlacionar com a histó-
ria transfusional. Iniciada indução em sequência rápida 
com propofol 60 mg, alfentanil 1000 mcg, lidocaína 80 
mg, succinil 80 mg IV. Saída de conteúdo espumoso 
pelo TOT após IOT. GSA pós-TOT : ph 7,13 PO2 89, 
P/F 89, PCO2 63, HCO3 20, Lactato 0,96 e SatO2 95%. 
HTC 26%. Realizado PVPJD e PAMFE. Mantendo-se 
estável hemodinamicamente sem necessidade de ami-
nas. Encaminhada ao CTI PO. Mantidas medidas de su-
porte, ECO-TT sem alterações. Evoluiu com melhora da 
relação P/F. Extubada em 2/12. Mantida internada para 
controle pressórico, suporte nutricional e reabilitação fi-
sioterápica e fonoaudióloga. Alta hospitalar em 10/12 
sem sequelas. Discussão: Embora o exato mecanismo 
não tenha sido totalmente elucidado, postula-se que 
TRALI esteja associada à infusão de anticorpos contra 
antígenos leucocitários e a mediadores biologicamente 
ativos presentes em componentes celulares estocados. 
TRALI, além de ser pouco diagnosticada, pode ainda 
ser confundida com outras situações de insuficiência 
respiratória aguda como TEP, TACO, ICC, COVID-19.
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Introdução: A intubação acordada é indicada em ca-
sos presumidos de intubação ou ventilação difícil, 
pacientes com risco aumentado de broncoaspiração, 
traumas faciais importantes ou traumas raquimedu-
lares. Tumores faciais por vezes geram deformações 
que tornam o manejo de via aérea desafiador. Para o 
sucesso da intubação acordada, é fundamental que o 
paciente esteja ciente do procedimento e seja colabo-
rativo para que se reduza os riscos de complicações. 
Relato de caso: Paciente masculino, 67 anos, hiper-
tenso, submetido a 4 cirurgias prévias de reconstru-
ção nasal devido a uma lesão tumoral em nariz, foi 
submetido a uma nova cirurgia reconstrutora. Exame 
físico: anatomia de face modificada, com ausência de 
osso nasal, maxilar e vomer, Mallampati III, abertura 
bucal menor que 3 cm. Monitorização: venóclise, car-
dioscopia, capnografia, oximetria, índice bispectral 
e termômetro esofagiano. Optamos por pré-oxige-
nação a 100% sob ventilação espontânea por 5 min 
e iniciada infusão contínua endovenosa de remifen-
tanil (0,05 mcg/kg/min). Realizada anestesia tópica 
em cavidade oral e hipofaringe com lidocaína spray 
10%. Intubação orotraqueal (IOT) acordada sob larin-
goscopia direta, sem sucesso devido a paciente não 
colaborativo. Segunda tentativa de IOT com passa-
gem de tubo 8 aramado, com insuflação de cuff, sem 
intercorrências. Administração de propofol 120 mg,  
fentanil 150 mcg e rocurônio 50 mg e sevoflurano 2% 
até plano anestésico. A cirurgia procedeu e no fim 
a paciente foi extubado sem intercorrências. Discus-
são: O manuseio das vias aéreas pode levar a com-
plicações graves, especialmente diante de preditivos 
de uma via aérea difícil (VAD). Na detecção de uma 
VAD, um dos artifícios a ser levado em consideração 
é a intubação com o paciente acordado, uma técnica 
segura quando bem indicada. Frequentemente, ini-
cia-se uma sedação consciente, com possibilidade 
maior de colaboração e conforto ao paciente durante 
o procedimento, seguindo de anestesia tópica ou blo-
queio do nervo laríngeo superior e do ramo lingual do 
nervo glossofaríngeo. Quando bem executada, essa 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

Temas Livres

434

técnica assegura estabilidade clínica e ventilatória ao 
paciente, reduzindo o risco de traumas, hemorragia, 
broncoaspiração e demais complicações.
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Introdução: A identificação e manejo de uma via aé-
rea difícil é de extrema importância na prática diária do 
anestesiologista. Um planejamento prévio deve ser rea-
lizado para minimizar erros e possíveis complicações. 
Relato de caso: ESM, 36 anos, masculino, 90 kg, pre-
viamente hígido, apresenta quadro de luxação cervical a 
nível de C5-C6 após colisão auto x auto, sem alteração 
neurológica ao exame físico, Glasgow 15. Em sala do 
CC, uso de colar cervical adequado, orientado por cirur-
gião não manipular região cervical devido à instabilida-
de. Apresenta boa abertura bucal, Mallampati de difícil 
avaliação devido posicionamento e colar, dentição em 
condições normais. Optado por seguir com intubação 
sob sedação e anestesia tópica. Monitorização básica 
com ECG, PANI, SpO2. Anestesia tópica em via aérea 
com lidocaína spray 10% com colaboração de paciente. 
Oxigenação por cateter nasal com 5 L/min de O2. Seda-
ção com cetamina 1 mg/kg + dexmedetomidina 1 mcg/
kg em bolus EV lento e atropina 0,5 mg EV. Após 5 min, 
paciente dissociado, não responsivo, RASS-4, mantém 
ventilação espontânea durante todo procedimento com 
SpO2 sempre acima de 96%, sinais vitais estáveis, FC 

95 bpm, PNI 136x84 mmHg. Realizada anestesia trans-
laríngea com 5 ml de lidocaína sem vasoconstritor à 1%. 
Estabilização cervical evitando hiperextensão, realizado 
laringoscopia com videolaringoscópio utilizando lâmi-
na 4, visualização de Cormack-Lehanne 2b, passagem 
de guia bougie com sucesso e posterior IOT com TOT 
8,5 aramado. Confirmado por capnografia e ausculta 
pulmonar bilateral. Após garantia de via aérea avança-
da, induzido plano anestésico profundo com propofol 
1,5 mg/kg + fentanil 3 mcg/kg + rocurônio 0,3 mg/kg 
e manutenção inalatória com isoflurano. Transoperató-
rio sem intercorrências, realizada artrodese cervical via 
anterior. Após fixação, liberado colar cervical pelo cirur-
gião. Ao final, reversão de bloqueador neuromuscular 
com neostigmina e atropina com uso de TOF, aguardo 
despertar, abertura de olhos espontânea, responde a 
comandos, aspiração e extubação sem intercorrências, 
encaminhado à SRPA com sinais vitais estáveis, sem 
queixas álgicas, RASS 0. Discussão: É essencial que o 
médico anestesiologista possua um conhecimento so-
bre as vias aéreas, sua anatomia, fisiologia e também 
a farmacologia associada. A grande maioria dos casos 
será simples, porém a previsão e planejamento perante 
uma via aérea difícil se faz necessário, devendo o médi-
co definir um plano inicial e sempre ter um segundo ou 
terceiro planos de suporte. O uso do videolaringoscópio 
em casos de impossibilidade de mobilização cervical é 
bem indicado. A sedação deve ser feita com parcimô-
nia, evitando fármacos que causem depressão ventila-
tória e obstrução crítica de via aérea.
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Introdução: O presente trabalho traz o relato de uma 
anestesia realizada em um paciente portador de osteo-
gênese imperfeita para uma cirurgia de colecistecto-
mia videolaparoscópica. A osteogênese imperfeita (OI) 
corresponde a um grupo de alterações hereditárias, 
em sua maioria autossômicas dominantes, causadas 
por inúmeras mutações nos genes que codificam o co-
lágeno tipo 1, sintetizado pelos osteoblastos, levando 
a fragilidade óssea, baixa estatura (nanismo), hipoto-
nia, alterações da pele e dos vasos sanguíneos. Relato 
de caso: JRS, masculino, 41 anos, 74 kg, 1,17 m, por-
tador de hipertensão e osteogênese imperfeita, com 
história de correções cirúrgicas por múltiplas fraturas, 
foi admitido para realização de colecistectomia video-
laparoscópica por colelitíase sintomática há cerca de 1 
ano. No centro cirúrgico, monitorização multiparamé-
trica com cuidados redobrados devido a fragilidade 
óssea, venóclise 20G, pré-oxigenação com máscara 
facial com auxílio de Guedel no 3. Indução endovenosa 
com fentanil 200 mcg, lidocaína 80 mg sem vasocons-
trictor, propofol 150 mg e rocurônio 100 mg. Realizado 
IOT com necessidade de videolaringoscópio e passa-
gem de tubo no 8,0, simples com cuff. Mantida anes-
tesia inalatória com sevoflurano. Feito, ainda em ato 
intraoperatório, cetamina 20 mg, clonidina 75 mcg e 
metadona 5 mg. Utilizada cefazolina 2 g como antibió-
tico profilático cerca de 20 min antes do procedimen-
to cirúrgico e sintomáticos. Durante o intraoperatório, 
o paciente apresentou-se estável, sem taquicardia, 
hipertensão, aumento da frequência respiratória ou 
outros sinais indiretos de dor. Paciente descurarizado 
com sugamadex 200 mg, extubado em sala operatória 
sem intercorrências e encaminhado à RPA, evoluindo, 
nesta, sem alterações hemodinâmicas, eupneico, com 
saturação de 100% em ar ambiente, sem dor ou ou-
tras queixas. Discussão: O manejo anestésico nos pa-
cientes portadores de osteogênese imperfeita deve ser 
cauteloso, pois há risco de complicações respiratórias 
decorrentes da deformidade torácica, fraturas ósseas 
durante a movimentação ou mudança de posição, fra-
turas de coluna cervical ou de mandíbula relacionadas 
à laringoscopia e extensão excessiva do pescoço, 
bem como dificuldade de intubação traqueal. Fasci-
culações induzidas pela succinilcolina também podem 
ser suficientes para causar fraturas, bem como insufla-
ção excessiva e repetida do esfigmomanômetro pode 
levar a fratura de úmero. Dessa forma, alguns cuidados 
são fortemente recomendados, como o preparo para 
via aérea difícil (a laringoscopia deve ser realizada com 
tração axial devido à instabilidade cervical) e cuida-
dos redobrados no posicionamento. A monitorização 
invasiva deve ser sempre considerada na dependên-

cia da gravidade do comprometimento cardiovascu-
lar e da magnitude do procedimento cirúrgico. Assim, 
como no caso em questão, com todos os cuidados per 
e intraoperatórios, é possível a realização de procedi-
mento cirúrgico e anestésico sem complicações e com 
adequada recuperação pós-operatória.

Referências
Elnecave RH, Zilz CK, de Castro JAS. Osteogênese im-
perfeita. Clin Biomed Res [Internet]. 2020;26(2). 
James Manica. Anestesiologia. 4.ed. Porto Alegre: Art-
med Editora, 2018;1135.

Intubação orotraqueal retrógrada com 
paciente acordado para ressecção de 
tumor de esôfago: a importância do ma-
nejo adequado em paciente com via aé-
rea difícil. Relato de caso

Dandara Manuelle Matos Leite Sobral*, Vanessa Pereira 
Fayad Elias, Felipe Souza Thyrso de Lara, Rafael Cartaxo 
Nascimento

Instituição: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Santos
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O manejo de via aérea difícil é um dos 
principais desafios para a anestesiologia, sendo sua 
inadequada abordagem uma causa comum de com-
plicações e óbitos na área. Relato de caso: Paciente 
MOP, masculino, 69 anos, ex-tabagista, hipotireoideo, 
hipertenso em programação de reabordagem cirúrgi-
ca de esofagectomia associada à linfadenectomia por 
via laparoscópica devido neoplasia de esôfago médio, 
com passado de neoplasia de base de língua tratada 
com exérese da lesão e radioterapia cervical. A avalia-
ção pré-anestésica evidenciou abertura bucal < 3 cm, 
Mallampatti IV, além de rigidez cervical com dificulda-
de à extensão do pescoço. História de dificuldade de 
intubação descrita por anestesista responsável por 
abordagem cirúrgica primária do tumor atual. Optou-se 
por anestesia geral inalatória combinada com bloqueio 
peridural torácica baixa. Inicialmente, o paciente foi 
submetido a sedação mínima com dexmedetomidina 
intravenosa em bomba de infusão contínua (0,3 mcg/
kg/h) associada a 2 mg de midazolam para realização 
de bloqueio. Em um segundo momento, após aneste-
sia tópica de orofaringe com lidocaína spray a 10%, 
realizou-se primeira tentativa de intubação orotraqueal 
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(IOT) com auxílio de fibroscópio óptico flexível, es-
tando o paciente consciente e em “posição olfatória” 
sob coxins favorecendo alinhamento adequado dos 
eixos oral, faríngeo e laríngeo. A manobra evidenciou 
epiglote praticamente imóvel, glote estreitada, sem 
visualização de cordas vocais. Após 3 tentativas de 
realização da IOT por fibroscopia, sem devida progres-
são do aparelho, optou-se pela intubação retrógrada 
mantendo o paciente em vigília. Realizada anestesia 
tópica de região cricotireoideana com lidocaína a 2% 
(5 ml), inserindo-se Abocath de calibre 14G na mesma 
topografia e sentido de punção anestésica prévia, sem 
observar resistência durante o trajeto, além de ade-
quado refluxo de ar. Inseriu-se um fio guia metálico em 
direção cranial até sua visualização na cavidade oral 
do paciente, usado este como condutor satisfatório de 
tubo orotraqueal aramado de no 7. Foi observado efi-
caz traçado capnográfico em monitor e posterior insu-
flação lenta de cuff. Efetuou-se, então, indução anes-
tésica com 100 mg de propofol, analgesia com 30 mcg  
de sufentanil e bloqueio neuromuscular com 50 mg 
de rocurônio. Discussão: A importância da avaliação 
pré-anestésica para adequado manejo perioperató-
rio é ressaltada neste relato. A broncofibroscopia é a 
abordagem padrão ouro em casos de via aérea difícil, 
uma vez que apresenta baixa taxa de complicações e 
preserva o controle da respiração pelo paciente, en-
tretanto nem é sempre realizável. Assim, o profissional 
da anestesia deve estar apto para eventuais complica-
ções e mudanças de planos anestésicos.
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Introdução: A acalasia é caracterizada por aperistaltis-
mo esofágico associado a falha no relaxamento do es-
fíncter esofágico inferior (EEI), provocando quadro de 
disfagia e regurgitação. Nesse contexto, diante da ne-
cessidade de anestesia geral e devido ao elevado risco 
de aspiração, torna-se prudente que o manejo de via 
aérea seja acordado. Relato de caso: Mulher, 62 anos, 
1,58 m, 59 kg, ASA II, com acalasia idiopática, em uso 
de domperidona, esomeprazol e rosuvastatina. Históri-
co de cardiomiotomia a Heller e fundoplicatura parcial 
videolaparoscópica com recidiva dos sintomas. Pro-
posta cirúrgica de reintervenção da transição esôfago 
gástrica, esofagoplastia e tratamento conservador do 
megaesôfago videolaparoscópica. Evidenciada sonda 
nasoenteral, edentação, Mallampati II e distância es-
ternomentoniana menor de 12,5 cm. Jejum adequado, 
monitorização conforme resolução no 2174/2017 CFM e 
2 punções venosas periféricas Jelco 18G em membro 
superior esquerdo. Oxigenação com cateter nasal a 2 
L/min, puncionada artéria radial esquerda para pressão 
arterial invasiva e exames. Programada intubação oro-
traqueal (IOT) acordada por meio de máscara laríngea 
(ML). Após explicação, feito atomização periglótica de 
xilocaína sem vasoconstritor 5 ml a 5%, passagem de 
ML tipo Fastrach 4 em tentativa única seguida por IOT 
com sonda endotraqueal PVC 7,0 sem dificuldades. 
Constatada capnografia, feita indução anestésica ve-
nosa com sufentanil 5 mcg, propofol 50 mg, cetamina  
20 mg, rocurônio 35 mg e manutenção com infusão 
contínua de sufentanil endovenoso 0,3 mcg/kg/h asso-
ciado a sevoflurano inalatório até 1,8% e rocurônio em 
doses fracionadas. Ventilação mecânica (VM) contro-
lada a pressão com oxigênio e ar, ambos a 0,5 L/min. 
Houve abertura cirúrgica da pleura, com piora da VM e 
necessidade de noradrenalina 0,05 mcg/kg/min e dobu-
tamina 3–5 mcg/kg/min. Ao final da cirurgia, revertido 
bloqueio neuromuscular com 200 mg de sugamadex, 
suspensas drogas em infusão contínua, mantida VM em 
pressão de suporte 6 cmH2O até o despertar espontâ-
neo. Após extubação, eupneica em ar ambiente, SatO2 
94%, estável hemodinamicamente e administrado mor-
fina 5 mg endovenosa. Encaminhada a UTI por 24 h, 
com alta hospitalar após o 5o dia de pós-operatório sem 
intercorrências. Discussão: O risco de aspiração no pa-
ciente com acalasia é o maior desafio da anestesia du-
rante o manejo de via aérea e está ligado ao acúmulo de 
conteúdo em um esôfago muitas vezes dilatado, com 
falta de peristalse e um EEI tenso que retarda seu es-
vaziamento. A técnica de intubação acordado é capaz 
de preservar os mecanismos de proteção da via aérea 
contra aspiração, aumentando a segurança durante a 
realização do procedimento. Portanto, é de fundamen-
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tal importância avaliar a previsibilidade de uma via aé-
rea difícil e os riscos de aspiração, sendo qualquer fator 
isolado como dificuldade avaliada para intubação ou 
ventilação, risco aumentado de aspiração ou dessatu-
ração suficiente para justificar uma intubação acordado.
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Introdução: O manejo de via aérea difícil (VAD) é um dos 
desafios da anestesia, que dispõe de diversos recursos 
para sua abordagem visando assegurar a via aérea. En-
tretanto, nem sempre estão disponíveis, principalmente 
na realidade do sistema único de saúde (SUS). Uma das 
técnicas descritas e opção a esta carência é a intubação 
nasotraqueal (INT) às cegas, podendo ser usada quan-
do o acesso pela via oral é difícil (restrição da abertura 
bucal ou imobilidade cervical), com paciente acordado. 
O relato a seguir é de paciente com fratura do complexo 
zigomático orbitário (CZO), internado para realização de 
cirurgia de osteossíntese no SUS, onde não se dispõe 
de muitos recursos. Relato de caso: Paciente 49 anos, 
masculino, ASA l, 68 kg, apresentando fratura do CZO 
direito e programação cirúrgica de osteossíntese da 
mesma. Exames pré-operatórios sem alterações. Gold-
man l. Avaliação de vias aéreas evidenciando abertura 
bucal comprometida (<2 cm). Monitorização padrão em 
sala. Diante da possibilidade de intubação traqueal difícil 
e indisponibilidade da fibroscopia e videolaringoscopia, 
optou-se por INT às cegas com o paciente acordado. 
Realizado bloqueio do nervo laríngeo superior bilateral 
via corno maior do osso hioide com injeção de 3 ml (de 

cada lado) de lidocaína com vasoconstritor a 2% e blo-
queio translaríngeo do nervo laríngeo recorrente com 4 ml 
 da mesma solução, além de instilação de lidocaína spray 
10% em hipofaringe. Administrado 100 mcg de fentanil. 
Procedeu-se para inserção via nasal de tubo no 7,0 ara-
mado com cuff após uso de lidocaína gel na fossa nasal 
esquerda. Paciente ainda acordado e colaborativo, sem 
queixas. Solicitada inspiração profunda e realizada ma-
nobra de Sellick com progressão simultânea do tubo. 
Após confirmada INT por ausculta e capnografia, reali-
zada indução com fentanil 200 mcg, propofol 200 mg e 
atracúrio 35 mg. Manutenção anestésica com sevoflura-
no. Paciente manteve-se estável durante cirurgia, sem 
intercorrências. Analgesia venosa com morfina 7 mg.  
Descurarização IV com neostigmina 2 mg e atropina 1 mg.  
Extubação sem intercorrências. Paciente sem dor, en-
caminhado para SRPA. Discussão: A INT às cegas com 
paciente acordado é uma opção a ser considerada pelo 
anestesista para manejo de VAD, principalmente quando 
outros recursos não estão disponíveis. Quando feita em 
conjunto com bloqueios dos nervos laríngeos e adjuvan-
tes venosos, geralmente é bem tolerada pelo paciente. A 
literatura ressalta que o abandono da técnica não deve 
ser postergado na presença de dificuldades, pois tenta-
tivas prolongadas resultam em edema de glote e hipo-
xemia.
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Introdução: O manejo da via aérea difícil ainda representa 
um desafio para o anestesiologista, como risco de aspira-
ção e falha de intubação. Abscessos na região cervical e 
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mediastinal representam situações de difícil manejo, po-
dendo progredir de forma rápida, resultando em dificul-
dade de manutenção da via aérea. O objetivo do presente 
relato foi descrever o caso clínico de uma paciente com 
evolução de abscesso dentário não tratado submetida a 
procedimento cirúrgico, com ênfase no manejo da via aé-
rea. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 19 anos, 
60 kg, com evolução de abscesso dentário não tratado, 
abaulamento de região submandibular direita, zonas 1, 2 e 
3 do pescoço, dor intensa, dificuldade de fala, abertura de 
boca reduzida (<3 cm), mobilidade do pescoço limitada, 
desvio de traqueia a inspeção e salivação volumosa com 
dificuldade de deglutição. Realizada tomografia computa-
dorizada da face, pescoço e tórax com identificação de 
coleção até mediastino. Indicada drenagem de urgência 
com abordagem da cirurgia geral em conjunto com buco-
maxilofacial. Avaliação e reconhecimento de via aérea difí-
cil acesso, feita opção por intubação com fibroscópio sem 
laringoscopia prévia com a paciente acordada, informada 
do procedimento e da importância de sua colaboração. 
Paciente monitorizada, inserção de cateter nasal de oxigê-
nio com fluxo de 2 L/min, estilada lidocaína spray em cavi-
dade oral e palato, administração endovenosa de solução 
de ketamina 1 mg/kg e atropina 0,5 mg/kg. Fibroscopia 
foi realizada por anestesiologista experiente, introdução 
via oral de cânula de Guedel, visualizadas as vias aéreas 
extremamente edemaciadas e secreção purulenta com 
necessidade de aspiração. Introdução de tubo 6,0 mm 
com dificuldade devido o estreitamento das vias aéreas. 
A confirmação do posicionamento do tubo foi realizada 
de forma direta por visualização da carina, feita indução 
com propofol (150 mg) e rocurônio (40 mg), e manuten-
ção com sevoflurano 2%. Realizada a drenagem de 350 
ml de secreção purulenta. Paciente apresentou despertar 
tranquilo, sem queixas álgicas. Mantida em unidade hos-
pitalar por 7 dias para antibioticoterapia e alta sem inter-
corrências. Discussão: A opção pelo uso do fibroscópio e 
intubação acordada foi uma conduta bem-sucedida, sem 
intercorrências e com desfecho favorável no tratamento 
de abscesso cervical e mediastinal em via aérea de difícil 
manejo. A comunicação e colaboração entre os médicos 
e a paciente foram essenciais para o sucesso do proce-
dimento. O presente estudo foi realizado sem auxílios de 
qualquer fonte. Não há conflitos de interesse dos autores 
conforme Resolução no 1.595/2000 do Conselho Federal 
de Medicina.
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Introdução: A intubação com o paciente acordado é a téc-
nica de escolha em casos antecipados de via aérea difícil 
(VAD) nas quais há dúvidas sobre a capacidade de contro-
lar a ventilação e a oxigenação com segurança. Para esse 
procedimento, além da anestesia tópica ou bloqueio de 
nervo para redução dos reflexos da via aérea, pode haver 
uma sedação consciente em que o paciente permaneça 
em ventilação espontânea, mantenha o tônus da mus-
culatura faríngea, a patência das vias aéreas superiores 
e permaneça colaborativo obedecendo os comandos do 
anestesiologista. Relato de caso: Paciente masculino, 63 
anos, com malformação arteriovenosa (MAV) de face, a 
ser submetido a quimioembolização com bleomicina sob 
anestesia geral. Durante a avaliação pré-anestésica, foram 
identificados preditores de intubação e ventilação difíceis, 
como MAV em hemiface esquerda, com risco de ruptura 
e novos sangramentos, hemimandibulectomia à esquer-
da prévia, resultando em uma abertura bucal menor que 
3 cm e Mallampati IV, sendo optado por intubação nasal 
com fibroscópio com paciente acordado. Realizada dex-
medetomidina 0,5 mcg/kg em 10 min e manutenção de 
0,5 mcg/kg/h, midazolam 1 mg, fentanil 50 mcg, oxime-
tazolina intranasal, lidocaína gel intranasal e atomização 
da mucosa respiratória com 2,5 ml de lidocaína 0,5% + 
2,5 ml de ropivacaína 0,25%. Realizada intubação nasal à 
direita com tubo polar norte 6 através de fibroscopia. Pro-
cedimento anestésico e cirúrgico ocorreram sem intercor-
rências. Ao término, paciente foi extubado e encaminhado 
à UTI consciente e em ventilação espontânea. Discussão: 
Durante a avaliação pré-operatória, podemos identificar 
os pacientes com preditores de VAD e/ou risco de bron-
coaspiração, como trauma facial ou das vias aéreas, grave 
comprometimento cardiocirculatório e instabilidade pato-
lógica da coluna cervical, sendo candidatos a um manejo 
das vias aéreas com o paciente desperto, diminuindo con-
sideravelmente os riscos associados ao procedimento. Os 
fatores descritos anteriormente corroboram para uma in-
tubação com sedação consciente, e para tal, o paciente 
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foi orientado previamente sobre o procedimento e estava 
totalmente de acordo e colaborativo. Com essa técnica, 
em casos desafiadores para os anestesiologistas, diminuí-
mos a chance de não manter a oxigenação adequada e 
de aspiração grave de conteúdo gástricos por um manejo 
inadequado das vias aéreas.
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Introdução: A síndrome de Treacher Collins (STC) é uma 
doença genética que afeta os ossos da face, mandíbula, 
queixo e orelhas com incidência aproximada de 1:40.000–
1:70.000. Essas alterações anatômicas estão associadas 
a uma maior prevalência de via aérea difícil (VAD). Esta sé-
rie de casos visa mostrar a importância do reconhecimen-
to dos preditores e preparo adequado para abordagem da 
VAD desses pacientes. Série de casos: Caso 1: menino, 
12 anos, portador de STC, anormalidades crânio-faciais 
acentuadas, indicada cirurgia de implante coclear bilate-
ral. Caso 2: menino, 16 anos, portador de STC, deformi-
dades semelhantes, cirurgia de prótese auditiva ancorada. 
Caso 3: feminino, 9 anos, portadora de STC, deformida-
des semelhantes, indicada palatoplastia primária. Nos ca-
sos 1 e 2, optou-se por IOT com auxílio de fibroscopia sob 
sedação consciente com cetamina, dexmedetomidina e 
midazolam, bloqueio transcricotireóideo e lidocaína tópica 
10% em pilares amigdalianos e úvula. Colocado o abridor 
de boca e introduzido o aparelho de fibroscopia via oral. 
Procedeu-se, então, a introdução do tubo traqueal pre-
viamente acoplado ao aparelho, até sua visualização na 
traqueia. Confirmada intubação por capnografia, pacien-
tes induzidos e mantidos sob anestesia geral balanceada. 
Ambas as cirurgias tiveram duração média de aproxima-

damente 2–3 h. Os pacientes foram extubados sem inter-
corrências, após despertar. No caso 3, devido a proble-
mas técnicos no fibroscópio e presença de anestesistas 
experientes, optou-se por submeter a paciente a IOT sob 
laringoscopia direta. Após indução, ventilação sem difi-
culdade, realizada laringoscopia direta, Cormack 4, apre-
sentando fenda palatina extensa, com deformidades de 
pilares amigdalianos. Realizadas 5 tentativas de intubação 
com laringoscópio articulado sob posicionamento ade-
quado, uso de bougie, por 3 anestesistas, sem sucesso. 
Suspenso procedimento e reprogramado na presença do 
equipamento adequado. Paciente foi despertada sem in-
tercorrências. Discussão: A STC caracteriza-se por alte-
rações craniofaciais, anteriorização e estreitamento da la-
ringe, macroglossia e retrognatismo. Esses pacientes são 
submetidos a diversos procedimentos cirúrgicos ao lon-
go da vida. Seu manejo é desafiador devido aos diversos 
preditores de VAD. Apenas 40% das intubações por la-
ringoscopia direta são bem-sucedidas, sendo estratégias 
como laringoscopia direta auxiliada por fórceps de língua 
já relatadas. O fibroscópio flexível é considerado padrão 
ouro para intubação em VAD. Porém, seu uso é restrito por 
indisponibilidade em alguns serviços e a necessidade de 
expertise em seu manuseio. Nesta série de casos, o uso 
do fibroscópio contribuiu para o sucesso da IOT. Faz-se 
necessário, portanto, o planejamento anestésico para tais 
pacientes, com programação para o uso do fibroscópio 
flexível em centros especializados e com equipe treinada.
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Introdução: Prevenir e reconhecer uma obstrução das 
vias aéreas superiores pós-extubação é responsabili-
dade do anestesista, sendo imprescindível devido ao 
potencial dessa complicação. O estridor e a rouquidão 
são considerados manifestações clínicas de obstrução. 
Após extubação, a incidência de ambos varia entre 
1,5–26,3%. Em ambientes de emergência, o risco desta 
intercorrência é maior em torno de 29–31% dos pacien-
tes. O relato a seguir é de paciente que fora internado 
para exérese de lesão sublingual e apresentou sintomas 
compatíveis com quadro, sendo manejado pela equipe 
de anestesia com êxito e sendo esta modificadora de um 
desfecho potencialmente fatal. Relato de caso: Paciente 
de 36 anos, sexo masculino, ASA I, Goldman I, com his-
tória de alergia a dipirona, deu entrada em hospital para 
realização de exérese de lesão sublingual à esquerda. 
Monitorizado em sala com oxímetro, PNI, cardiografia, 
temperatura e estetoscópio precordial. Realizada pré- 
-oxigenação e indução venosa com lidocaína 80 mg, 
fentanil 300 mcg, cetamina 50 mg, midazolam 2,5 mg, 
propofol 250 mg e atracúrio 50 mg. Intubação nasotra-
queal com tubo no 6,5, aramado, com cuff de fácil exe-
cução e sem intercorrências; manutenção anestésica 
com sevoflurano. Para analgesia, foi realizada morfina  
3 mg, descurarização feita com neostigmina 2 mg e 
atropina 1 mg. Na extubação, o paciente apresentou ta-
quicardia, dessaturação e desconforto respiratório, sen-
do interrogado laringoespasmo e curarização residual. 
Após ventilação com pressão positiva, houve melhora 
momentânea do quadro. Pela hipótese de curarização 
residual, foi feito 2 mg de neostigmina e 1 mg de atro-
pina. Por não se observar boa resposta, optou-se pela 
reintubação. Nova indução com 80 mg de lidocaína, 200 
mg de propofol e succinilcolina 100 mg. No momento 
da laringoscopia, foi verificada persistência de tampão 
(gaze) em via aérea, retirado com auxílio de pinça Ma-
gil. Intubação orotraqueal com tubo no 7,0, com cuff, 
propofol em bomba de infusão contínua até que fora 
possível extubar novamente com segurança. Paciente 
estável, sem desconforto respiratório, posteriormente 
encaminhado para a SRPA. Discussão: A segurança do 
paciente tem sido motivo de constante preocupação, 
tornando-se prioridade depois da publicação do infor-
me “To err is human”, que classificou os erros médicos 
como a 7a causa de morte nos Estados Unidos. Com 
isso, há uma crescente necessidade de documentar er-
ros com intuito de buscar o reconhecimento e tratamen-
to desses cenários críticos. O presente relato de caso 
alerta para o risco de subestimar um procedimento ci-
rúrgico em que 1 s de desatenção teve potencial efeito 
catastrófico, alertando sobre a necessidade de cons-
tante vigilância do ato cirúrgico pelo anestesista.
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Reanimação cardiopulmonar em gestan-
te com 25 semanas de idade gestacional: 
relato de caso
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Introdução: A PCR durante a gestação é um dos 
eventos mais dramáticos dos atendimentos de emer-
gência por envolver duas vidas. A frequência deste é 
1:30.000. A taxa de sobrevivência é em torno de 6,9%. 
As causas mais comuns são hemorragia, doenças car-
diovasculares, embolia do líquido amniótico, sepse e 
eclampsia. Um suporte eficaz é essencial para otimizar 
as chances de sobrevivência. Relato de caso: Gestan-
te, 22 anos, proveniente da ala vermelha de um CAIS, 
deu entrada na UTI do HC-UFG, com rebaixamento do 
nível de consciência, após quadro de status epilepti-
cus. Na ocasião da internação, encontrava-se com 18 
semanas de idade gestacional. Tinha diagnóstico pré-
vio de epilepsia e havia suspendido antiepilépticos por 
conta própria. Ao exame neurológico, encontrava-se 
em Glasgow 6 (AO4, RV1, RM1), sendo procedida a 
IOT. O eletroencefalograma mostrou traçado com mui-
tas ondas lentas, sugerindo prognóstico neurológico 
reservado. A avaliação da vitalidade fetal foi realiza-
da diariamente a partir de 24 semanas e apresentava 
anidrâmnio, fluxo diastólico umbilical ausente, pouca 
movimentação fetal e BCF 120–140 bpm. Durante as 8 
semanas de internação, a paciente apresentou quadro 
de PAVM (foi traqueostomizada), infecção urinária com 
patógenos multirresistentes, falência renal e distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido básico com necessidade de 
hemodiálise. Após discussão conjunta da equipe da 
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Via Aérea e Ressuscitação

UTI com a obstetrícia, ficou decidido aguardar até as 
28 semanas de IG para realização do parto, período de 
maior viabilidade do RN no serviço. A paciente evoluiu 
com PCR em AESP em leito de UTI com 25 semanas 
de IG. Imediatamente, foram iniciadas as manobras de 
reanimação, otimizando suporte ventilatório com O2 
a 100% através da cânula traqueal, lateralização do 
útero para a esquerda, compressões torácicas efetivas 
e uso de adrenalina 1 mg a cada 3 min. Foi realiza-
do contato imediato com o obstetra de plantão, que 
imediatamente procedeu a cesariana de emergência, 
após, aproximadamente, 5 min do início da reanima-
ção. Dada a gravidade do quadro clínico do binômio 
mãe e bebê, ambos vieram a óbito apesar de todos 
os esforços realizados após diversas discussões com 
equipe multiprofissional. Discussão: Apesar do avanço 
das técnicas de RCP e de medidas de suporte avança-
do de vida, a mortalidade da PCR, principalmente em 
situações especiais como a gestação, permanece alta 
e associada a importantes sequelas neurológicas.
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Via aérea difícil em paciente portador da 
síndrome de Gorlin-Goltz: série de casos
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Marco Antonio de Souza Mota¹, Raiane Soares de Olivei-
ra¹, Paulo Sergio Zappalá Zerbini Borges¹, Helga Bezerra 
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Introdução: A síndrome de Gorlin-Goltz (SGG), ou sín-
drome do nevo basocelular, é uma doença genética 
rara do tipo autossômica dominante devido à muta-
ção no gene patched. Caracteriza-se por múltiplos 
carcinomas basocelulares (CBCs), ceratocistos de 
mandíbula, alterações da coluna vertebral, entre ou-
tras manifestações clínicas. O diagnóstico é clínico, 
baseando-se em critérios maiores e menores carac-

terísticos. Relato de caso: Homem, 58 anos, portador 
da SGG, sem outras comorbidades. Histórico de múl-
tiplos CBCs prévios, internado para exérese de CBC 
em região de face e ombro esquerdo sob anestesia 
geral. Avaliação de via aérea: Mallampati III, distância 
mentoesternal < 12,5 cm, distância tireomentoniana  
> 6 cm, abertura bucal > 3 cm, circunferência cervical > 
40 cm, ausência de dentição superior, dentes inferiores 
em mal estado de conservação, IMC 35 kg/m2, haven-
do, portanto, preditores de via aérea difícil (VAD). Plane-
jamento de anestesia geral por meio de indução inalató-
ria com sevoflurano, objetivando hipnose sem abolição 
da respiração espontânea. Realizada 1a videolaringos-
copia sem visualização adequada da glote. Na 2a tenta-
tiva de intubação orotraqueal (IOT) por anestesiologis-
ta mais experiente com laringoscopia sob visualização 
direta da epiglote, observou-se Cormack-Lehane grau 
III; tentativa de IOT com bougie, sem êxito. Evidenciada 
presença de mucosa friável e excesso de sangue na ca-
vidade oral. Após aspiração do conteúdo, nova tentati-
va por videolaringoscopia, obtendo-se sucesso da IOT 
com uso do bougie. IOT confirmada por capnografia em 
forma de onda e ausculta pulmonar. A seguir, realizada 
indução anestésica venosa e bloqueio neuromuscular. 
Intraoperatório sem intercorrências. Foi extubado em 
sala, sem rouquidão ou queixas, levado à sala de recu-
peração anestésica para monitorização pós-operatória 
em uso de oxigenioterapia por cateter nasal. Discussão: 
Há poucos relatos de anestesia geral para pacientes 
com SGG, não havendo dados específicos a respeito da 
incidência de via aérea difícil (VAD). No entanto, há des-
crito o potencial risco de laringoscopia difícil no caso de 
assimetrias faciais, anormalidades dentárias ou presen-
ça de lesões verrucosas orofaríngeas. Demonstra-se, 
neste relato, a importância do planejamento anestésico 
adequado, com avaliação cuidadosa da via aérea, le-
vando em consideração a SGG como possível fator de 
risco de VAD além dos demais preditores já sabiamente 
estabelecidos. A presença em sala de equipamentos de 
rotina e de acesso rápido à VAD foram essenciais para 
o sucesso da IOT. Dessa forma, o caso objetiva chamar 
atenção dos anestesiologistas quanto ao manejo da via 
aérea dos portadores desta síndrome a fim de reduzir 
a morbimortalidade anestésica-cirúrgica dos pacientes 
submetidos à anestesia geral.
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A importância do manejo anestésico em 
paciente com síndrome de Prune Belly 
com falha anestésica prévia: relato de caso

Isabela Vitoria Alcova Silva*, Pedro Christiano Barsante 
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Hanson, Guilherme Portiolli Zocal 

Instituição: Hospital Cassems – Caixa de Assistência dos 
Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul
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Introdução: A síndrome de Prune Belly é uma doença 
congênita rara, com etiologia desconhecida, caracte-
rizada pela tríade clássica: ausência ou deficiência da 
musculatura abdominal, malformações do trato urinário 
e criptorquidia bilateral. Podem ocorrer outras manifes-
tações, envolvendo fatores que dificultam a ventilação e 
manejo da via aérea. Relato de caso: TAS, 2 anos, mas-
culino, 13,7 kg, portador da síndrome de Prune Belly, 
submetido a cirurgia eletiva de orquidopexia bilateral, 
reconstrução de bolsa escrotal e parede abdominal. Pa-
ciente realizou avaliação pré-anestésica em consultório, 
onde foi relatado episódio de PCR por hipóxia em cirur-
gia anterior. No dia cirúrgico, optou-se por utilizar dex-
medetomidina 1 mcg/kg IM. Após 10 min, encaminhado 
à sala cirúrgica, sonolento, realizado monitorização dos 
sinais vitais, índice bispectral, colocação de manta tér-
mica, acesso periférico 24G e central duplo lúmen. Pré- 
-oxigenação e indução anestésica com: propofol 4 mg/kg,  
fentanil 3 mcg/kg e rocurônio 1,2 mg/kg. Após IOT, fei-
to anestesia peridural com agulha Tuohy 22G em L1-L2 
com: ropivacaína 0,375% 10 ml, morfina 300 mcg e fen-
tanil 10 mcg. Manutenção com propofol 100–200 mcg/
kg/min, dexmedetomidina 0,2 mcg/kg/h; parâmetros de 
ventilação: VCV 100 ml, FR 30 rpm, PEEP 5 mmHg, I:E 
1:1. O procedimento durou aproximadamente 5 h e o 
paciente se manteve estável, com pouca variação dos 
parâmetros: PA 70–90/40–60 mmHg, FC 90–115 bpm, 
SatO2 99–100%, BIS 40–52, PaCO2 40–45 mmHg, tem-
peratura esofágica acima de 35,7oC. Embora o procedi-
mento tenha ocorrido sem intercorrências, paciente foi 
encaminhado intubado ao CTI para pós-operatório. Dis-
cussão: A síndrome de Prune Belly se relaciona a alte-
rações em vários sistemas, sendo essencial um manejo 
anestésico adequado. A realização de medicação pré-
-anestésica com dexmedetomidina ajudou na ansiólise, 
além de possibilitar a punção de acesso venoso antes 
da indução. Neste caso, a anestesia regional associada 

à anestesia geral venosa permitiu desfecho favorável no 
intra e pós-operatório, que resultou em extubação após 2 
dias da cirurgia e alta hospitalar ao 5o dia. A decisão por 
extubação em CTI com auxílio de fisioterapia respiratória 
foi devido aumento da pressão abdominal decorrente da 
cirurgia, e melhor suporte ventilatório. A anestesia dire-
cionada ao paciente, através da avaliação pré-anestési-
ca e condução em sala, possibilitou resultado benéfico 
diante do procedimento proposto.
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Abordagem anestésica de paciente por-
tadora de angioedema hereditário (AEH) 
com C1-INH normal para mastopexia: um 
relato de caso
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Gabriela Andrade Coelho Dias² 

¹Rio Day Hospital, ²Policlínica Piquet Carneiro

Instituição: Rio Day Hospital
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O angioedema hereditário (AEH) é uma 
doença autossômica dominante, rara, caracterizada 
por angioedema recorrente não associado a urticária, 
mediado pela bradicinina, podendo afetar vias aéreas, 
frequentemente como reação ao estresse anestésico-ci-
rúrgico. Por essência, não responde à terapêutica com 
corticoides, anti-histamínicos e adrenalina. O AEH com 
inibidor de C1 normal, forma do AEH mais recentemen-
te descrita, ocorre predominantemente em pacientes do 
sexo feminino e se caracteriza por níveis antigênicos e 
funcionais do C1-INH e C4 normais; estando associado 
ao estrogênio, sua profilaxia de longo prazo pode ser 
feita com progestágenos. Em algumas situações, quan-
do o risco do procedimento é menor e o acesso rápido 
aos agentes de terapia da crise está garantido, pode‐se 
considerar a omissão da profilaxia de curto prazo. Rela-
to de caso: Paciente feminina, 44 anos, ASA II, primeira 
cirurgia. Alérgica ao diclofenaco e à “dipirona” (sic). Em 
uso de desogestrel e nortriptilina. Em investigação para 
AEH, pois há 2 anos iniciou angioedema recorrente em 
região palpebral direita e olhos, sem resposta a anti-his-
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tamínicos e corticoides. Nega história familiar. Apresenta 
avaliação do complemento normal e teste genético para 
avaliação de mutação do fator XII normais. No momento, 
aguarda o resultado do Exoma para rastreio de outras 
mutações genéticas. Há 1 ano, iniciou uso do proges-
tágeno, com espaçamento das crises. Risco cirúrgico 
e rotina de exames pré-operatórios normais. Um laudo 
de serviço de referência em alergia e imunologia orien-
tou disponibilizar 2 bolsas de plasma fresco congelado 
(PFC) em caso de angioedema. Pré-medicada com mi-
dazolam 15 mg sublingual, 2 g de cefazolina e 1 g de 
ácido tranexâmico após venóclise. Sedada com mida-
zolam e fentanil e propofol em bomba, e realizada pe-
ridural torácica T3-T4 com injeção single-shot de 10 ml  
bupivacaína 0,5% + 3 ml lidocaína 2% + 5 ml de água 
destilada (com adrenalina), atingindo os metâmeros ne-
cessários para realização da cirurgia. Não houve qual-
quer intercorrência. Ao final, foram infundidos 5 ml de 
bupivacaína a 0,125% com adrenalina para analgesia, 
e retirado o cateter. A paciente foi encaminhada para o 
quarto onde ficou monitorizada e sob vigilância de uma 
enfermeira que avaliava sinais de alarme para angioede-
ma de hora em hora. Teve alta após 24 h, junto ao final do 
prazo de validade do plasma. Discussão: Procedimen-
tos com intubação orotraqueal indicam o uso de con-
centrado do inibidor de C1 (se disponível) ou PFC como 
profilaxia de curto prazo em pacientes com AEH. O uso 
de ácido tranexâmico faz parte da nossa rotina cirúrgica 
para mastopexia e tem uso indicado para profilaxia de 
curto prazo da AEH em algumas fontes. Embora o uso de 
peridural alta contínua com sedação venosa não seja a 
técnica mais habitual para a mastopexia, seu uso é con-
sagrado e rotineiro em muitos serviços, constituindo um 
valioso recurso para adequar as demandas de estímulo 
cirúrgico ao grau de proteção para a paciente.
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Abordagem anestésica em paciente por-
tadora de angioedema hereditário sub-
metida a mastectomia simples: relato de 
caso
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Introdução: O angioedema hereditário (AEH) é uma doen-
ça autossômica dominante causada por alterações do 
inibidor da C1 esterase (C1-INH), conhecido por sua ati-
vidade na inibição do sistema complemento, resultando 
em sua superativação. Tem como forma de apresenta-
ção variável de edema subcutâneo e submucoso, decor-
rente de vasodilatação da permeabilidade vascular. Em 
pacientes não diagnosticados e não tratados da forma 
correta, pode levar à morte por angioedema de laringe e 
posterior asfixia, correspondendo a uma taxa de morta-
lidade estimada entre 25–40%. Desencadeado por trau-
mas, estresse e hipotermia, como exemplo, em pacien-
tes submetidos a procedimentos cirúrgicos. O objetivo 
deste trabalho é discutir a abordagem anestésica no pré, 
intra e pós-operatório em paciente portadora de AEH 
submetida a mastectomia simples. Relato de caso: Pa-
ciente GP, feminina, 52 anos, história pessoal de angioe-
dema hereditário, câncer de mama atual e asma. História 
familiar de pai falecido, há 20 anos, após indução anes-
tésica seguida de intercorrência intraoperatória durante 
prostatectomia com provável causa angioedema sub-
diagnosticado. Em avaliação com imunologista, foi cons-
tatado baixo risco para angioedema, com orientação de 
realização, ou não, de profilaxia medicamentosa com 
Berinert. Foi administrado profilaxia com Berinert 1 h an-
tes do procedimento e midazolam como pré-anestésico. 
Técnica anestésica optada por anestesia geral venosa, 
com propofol e remifentanil. Ventilação, indução e ma-
nutenção anestésica sem intercorrências. Realizado no 
intraoperatório 1 g de ácido tranexâmico. Pós-operatório 
em UTI para melhor controle hemodinâmico. Discussão: 
A paciente foi submetida a estresse, trauma e hipotermia, 
que são fatores desencadeantes do angioedema. A pro-
filaxia de curto prazo pode ser feita com concentrado de 
C1-INH, antifibrinolítico, andrógenos atenuados e PFC. 
Há risco de comprometimento das vias aéreas e, dessa 
forma, todos os pacientes com AEH submetidos a cirur-
gia devem ser mantidos em observação hospitalar por 
um período de 36 h, além de fácil acesso a medicação de 
resgate. Na profilaxia, o uso de C1-INH na dose de 20 UI/
kg é seguro e eficaz no tratamento de crises em qualquer 
local do corpo. Os antifibrinolíticos, como ácido tranexâ-
mico e ácido e-aminocaproico são utilizados, sendo o 
ácido tranexâmico mais potente e com menor incidência 
de trombose. Já os andrógenos atenuados são capazes 
de elevar C1-INH, C4, reduzindo a frequência das crises, 
mas causam hepatotoxicidade e virilização. Quanto ao 
uso de PFC, este é considerado fonte de C1-INH, porém 
o risco de transmissão de doenças virais e a presença 
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do substrato dessa enzima, responsável pelo angioede-
ma, fazem com que seu uso seja colocado em segundo 
plano. Dessa forma, em uma cirurgia eletiva, a conduta 
deve incluir uma pré-medicação ansiolítica associada a 
profilaxia dupla.
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Amaurose pós-ressecção transuretral de 
próstata: relato de caso
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Introdução: A hiperplasia benigna de próstata é uma 
patologia frequente na população masculina, sendo a 
abordagem cirúrgica seu tratamento definitivo. Diver-
sas soluções já foram testadas para proporcionar o 
campo cirúrgico e cada uma apresenta seus riscos e 
possíveis complicações. A glicina atualmente se con-
sagrou como solução para o manejo do procedimento, 
mas ela traz consigo possíveis complicações neuroló-
gicas, cardiovasculares e hidroeletrolíticas. Uma das 
possíveis alterações que a glicina pode causar e ser 
dramática ao paciente decorre da amaurose, que, ape-
sar de rara, pode trazer ansiedade e deve ser devida-
mente conduzida no pós-operatório imediato. Portan-
to, o uso de diversas soluções nos mostrou que cada 
uma tem seus riscos e o anestesiologista que lida com 
esse procedimento deve estar familiarizado com esses 
problemas e estar apto a realizar a anestesia de forma 
que minimize esses riscos e possa detectar alterações 
precoces com o paciente. Relato de caso: Paciente 
sexo masculino, 58 anos, hipertenso, diabético, ex-eti-
lista e em uso contínuo de hidroclorotiazida, captopril, 
doxasozina, finasterida e metformina. Apresenta indi-
cação de abordagem da hiperplasia prostática benigna 
por via transuretral pela equipe de urologia. Realizada 
avaliação pré-anestésica com avaliação ASA II, exa-
mes dentro da normalidade e sem outras alterações 
expressivas durante o exame clínico. Admitido em sala 
operatória e optado por realizar raquianestesia pelo 

anestesiologista responsável. Feita anestesia subarac-
nóidea com 15 mg bupivacaína hiperbárica e liberado 
para o procedimento. Durante procedimento, paciente 
queixou-se de dor, sendo optado por realizar anestesia 
geral balanceada. Convertido para anestesia geral, tem-
po total de procedimento 1 h com infusão de 1500 ml  
de Ringer Lactato. Ao término, paciente foi extuba-
do em sala operatória e encaminhado para a sala de 
recuperação pós-anestésica sem referência de alte-
rações ou queixas em ficha anestésica. Após 15 min 
da chegada à RPA, paciente referiu cegueira bilateral 
e a equipe de anestesiologia foi acionada. Foi cole-
tada gasometria arterial, iniciada correção dos distúr-
bios hidroeletrolíticos e orientado ao paciente quanto 
o quadro. Paciente referiu melhora parcial da visão em 
cerca de 4 h e apresentou com resolução completa do 
quadro e teve alta sem queixas. Discussão: A amauro-
se como consequência do uso de glicina é uma com-
plicação incomum do uso da solução, e geralmente é 
acompanhada de outras anormalidades hidroeletrolí-
ticas que podem trazer sérias consequências ao pa-
ciente. O anestesiologista deve estar atento durante 
o procedimento para perceber alterações precoces no 
paciente e saber abordá-las adequadamente. Os fato-
res de risco para tais complicações está relacionado 
com o desenvolver do procedimento pelo cirurgião, 
que geralmente desconhece os problemas das solu-
ções utilizadas.
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Anestesia em paciente com síndrome de 
Prader-Labhart-Willi: relato de caso
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Introdução: A síndrome de Prader-Labhart-Willi é uma 
desordem genética de caráter autossômico dominante. 
Características dessa síndrome incluem obesidade mór-
bida, hipotonia, baixa estatura, deficiência intelectual, 
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dismorfismo facial, alterações cardiovasculares e pul-
monares. Relato de caso: Paciente PRN, sexo feminino, 
21 anos, é acompanhada desde a infância pela equipe 
de neurocirurgia do Instituto de Neurologia de Curitiba 
devido à síndrome e hidrocefalia associada. O inter-
namento atual ocorreu para realização de tratamento 
odontológico sob anestesia geral, visto que a paciente 
apresentava comprometimento cognitivo e não era coo-
perativa para realização do procedimento em consultó-
rio. Na avaliação pré-anestésica, observado preditores 
de ventilação e intubação orotraqueal difíceis, como 
obesidade grave (IMC 56, peso 106 kg, altura 1,37 m), 
história de roncos, pescoço curto e grosso e Mallam-
pati IV. As veias eram de difícil visualização. No dia do 
procedimento, estava agitava e não cooperativa. Des-
sa forma, após posicionamento em posição olfativa e 
preparo do material de via aérea em sala, optado por 
realizar indução inalatória com sevoflurano sob másca-
ra facial, mantendo ventilação espontânea. Realizada 
punção venosa guiada por USG com cateter venoso 
22G, seguido da administração de sufentanil 15 mcg, 
cetamina 15 mg, propofol 100 mg e rocurônio 30 mg. 
intubação orotraqueal na primeira tentativa com auxílio 
de videolaparoscopia com tubo 7,5. Manutenção anes-
tésica com propofol e remifentanil em bomba de infusão 
contínua sob ventilação mecânica controlada. Ao final, 
realizada descurarização com sugamadex e extubação 
acordada, sem intercorrências. Discussão: Ao seguir o 
algoritmo de via aérea difícil da ASA de 2022, devido 
aos preditores de ventilação e laringoscopia difíceis, ris-
co de rápida dessaturação e suspeita de obter uma via 
aérea invasiva de emergência difícil, essa paciente teria 
indicação de realizar intubação acordada. Entretanto, a 
presença de deficiência intelectual e falta de coopera-
ção gera limitações semelhantes às da anestesia pediá-
trica, tendo por isso sido optada pela indução inalatória 
com manutenção da ventilação espontânea. Em casos 
desafiadores como este, é essencial o planejamento da 
indução e da extubação e o preparo para possíveis com-
plicações: realizar pré-oxigenação (p.ex: NO DESAT); 
elevar o dorso e alinhar os eixos através da posição ol-
fativa (trapézio de Simoni); manter material de via aérea 
em sala cirúrgica, incluindo dispositivos para resgate da 
via aérea; e otimizar a laringoscopia, desde a primeira 
tentativa. Nesses pacientes, além do desafio com a via 
aérea, a aquisição de um acesso venoso também pode 
ser bastante difícil. A utilização da ultrassonografia poin-
t-of-care para aquisição de acesso periférico reduz o 
número de tentativas para o sucesso do procedimento 
e minimiza complicações mecânicas. Conclui-se que, 
para oferecer segurança ao paciente, todas as etapas 
do ato anestésico precisam ser planejadas.
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Introdução: Encefalite autoimune antirreceptor NMDA 
(EANMDA) é uma patologia rara, descrita em 2007, com 
incidência de 1,5 caso para cada 1.000.000 habitantes 
por ano. Acomete principalmente mulheres jovens e é 
a principal etiologia de encefalite autoimune, corres-
pondendo de 4–20%. Considerando suas implicações 
anestésicas, o procedimento pode se tornar desafia-
dor, sendo necessário manejo anestésico adequado 
para não agravar o quadro clínico do paciente. Relato 
de caso: Paciente GMG, 15 anos, sexo feminino, diag-
nosticada com EANMDA durante a presente interna-
ção, sem outras comorbidades, comparece ao centro 
cirúrgico proveniente da enfermaria para broncoscopia 
com lavado brônquico e fechamento de traqueostomia. 
Encontrava-se consciente, não contactuante, estável 
hemodinamicamente, em ventilação espontânea. Rea-
lizada checagem de sala operatória, posicionamento e 
monitoramento (pressão arterial não invasiva, oxime-
tria de pulso, cardioscopia, capnografia). Ao acoplar 
ao ventilador mecânico em ventilação espontânea, fei-
to sedação com sevoflurano CAM 1 para idade com 
FiO2 60%, FAG 2 L/min. Após o procedimento, que 
teve duração de 20 min, paciente encaminhada à re-
cuperação pós-anestésica eupneica, consciente e sem 
queixas. Discussão: Na encefalite autoimune antirre-
ceptor NMDA (EANMDA) ocorre ligação de anticorpos 
IgG à subunidade GluN1 do receptor NMDA, gerando 
internalização e sequestro do mesmo com hipofun-
ção glutamatérgica. Pode estar associada a teratoma 
de ovário, tumor testicular e infecção herpética, e seu 
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quadro clínico é dividido em cinco etapas: 1) sintomas 
gripais; 2) sintomas mentais (medo, ansiedade, agita-
ção psicomotora, declínio cognitivo e esquizofrenia); 
3) não responsiva, com mudez, acinesia e catatonia; 
4) hipercinética, podendo apresentar convulsões, dis-
cinesias orofaciais e de membros; e 5) convalescença, 
na qual 75% dos pacientes evoluirão para remissão to-
tal ou parcial. Essa patologia é marcada pela amnésia 
anterógrada, instalação aguda dos sintomas e disau-
tonomia. O diagnóstico é de exclusão e o tratamento 
inclui remoção da neoplasia primária e pulsoterapia. A 
instabilidade autonômica pode trazer variações hemo-
dinâmicas importantes; as discinesias orofaciais e de 
membros atrapalham estabelecer acesso venoso peri-
férico e fazer anestesia locorregional. O uso de fárma-
cos antagonistas NMDA, tais como protóxido, xenônio, 
metadona, tramadol e escetamina, pode agravar sinto-
mas, além de apresentar potência imprevisível. Relatos 
de casos prévios demonstraram resistência a fármacos 
com ação em GABAa, com efeito hipnótico subótimo e 
elevada depressão cardiovascular; já o uso de haloge-
nados indicou atenuação da instabilidade autonômica 
e sem alteração da sensibilidade. Sugere-se evitar o 
uso de relaxantes neuromusculares e opiáceos devido 
à possibilidade de hipoventilação e maior dificuldade 
do desmame da ventilação mecânica.
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Introdução: A miopatia nemalínica é uma doença ge-
nética rara, com incidência estimada de 0,02 por 1000 
nascidos vivos, considerada uma das mais frequentes 
miopatias congênitas, de natureza progressiva, que se 

manifesta por hipotonia, fraqueza muscular e defor-
mações esqueléticas. As miopatias, apesar de terem 
baixa prevalência na população em geral, podem levar 
a graves complicações durante procedimentos anes-
tésicos, como hipertermia maligna, rabdomiólise, cri-
ses miotônicas e alterações da função respiratória. O 
objetivo deste estudo foi relatar um caso de uma pa-
ciente com miopatia nemalínica submetido a anestesia 
venosa total. Relato de caso: Paciente LRS, feminino, 
33 anos, tabagista importante, portador de HAS, dislipi-
demia, obesidade mórbida, DRGE, acamada e de mio-
patia nemalínica. Na avaliação pré-anestésica, pacien-
te apresentou IMC de 72,07 kg/m2 e negou alergia. As 
investigações pré-operatórias, com exames laborato-
riais gerais e eletrocardiograma foram normais. Na ava-
liação de força motora, foi utilizada escala manual de 
força motora do Medical Research Council (MRC), em 
que a paciente apresentou flexão e extensão normais 
de pescoço, força motora grau 3 para os membros su-
periores, grau 2 para membro inferiores e extensão de 
pé bilateralmente sem anormalidade, com sensibilidade 
preservada. Apresentava preditores de via aérea difícil, 
como obesidade, redução da extensão atlanto-occiptal, 
distância interincisivos < 4 cm, tireomentoniana < 6 cm 
e esternomentoniana < 12 cm, Mallampati III e circun-
ferência do pescoço grande. Classificação de ASA II. 
Programada inicialmente monitorização com pressão 
arterial invasiva, ECG, FC, SpO2 e índice bispectral. 
Após intubação nasotraqueal, PetCO2 e temperatura 
esofágica. Indução anestésica com fentanil, lidocaína, 
propofol e rocurônio. Intubação nasotraqueal realizada 
com cânula número 7,0 após pré-oxigenação e ventila-
ção com pressão positiva. Durante o intraoperatório, a 
anestesia foi venosa total, com a utilização de 3 bombas 
de infusão contínua: dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h, 
propofol 5,5 mcg/kg/h e remifentanil 0,16 mcg/kg/min. 
Paciente extubada após descurarização com sugama-
dex, sem intercorrências. Encaminhada para RPA lúcida 
e orientada em tempo e espaço, sem queixas álgicas, 
eupneica em ar ambiente. Realizado novamente na RPA 
exame neurológico, de força motora, mantendo-se as 
alterações avaliadas na admissão em centro cirúrgico. 
Recebeu alta médica da RPA após 2 h do procedimento 
com escala 10 no índice de Aldrete-Kroulik, indo para 
casa no mesmo dia de alta médica. Discussão: O relato 
mostrou boa evolução intraoperatória de uma paciente 
com miopatia nemalínica submetida a anestesia geral 
venosa total. O atendimento ao paciente deve ser in-
dividualizado a fim de diminuir a morbimortalidade no 
perioperatório, principalmente tratando-se de uma pa-
ciente portadora de miopatia, com alto risco de compli-
cações no intraoperatório, e promover a qualidade de 
vida da população no geral.
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Introdução: A síndrome de Rendu-Osler-Weber, ou te-
langiectasia hemorrágica hereditária, é uma vasculopa-
tia sistêmica rara reconhecida pela tríade clássica de 
telangiectasias em face, mãos e cavidade oral, epistaxe 
recorrente e histórico familiar. Apresenta transmissão 
autossômica dominante e possui distribuição homogê-
nea entre raça e sexo. Neste estudo, relata-se a anes-
tesia em uma paciente com a síndrome submetida a 
cauterização de artéria esfenopalatina. Relato de caso: 
Paciente de 54 anos, sexo feminino, foi submetida a 
cauterização de artéria esfenopalatina após episódio 
de epistaxe de grande monta. Na avaliação pré-anes-
tésica, relatou tratamento para hipertensão e hipotireoi-
dismo e negou alterações cardiológicas ou pulmonares. 
Antecedente de múltiplas abordagens cirúrgicas devi-
do epistaxe. Ao exame físico, visualizava-se múltiplas 
telangiectasias em face, lábios, palato duro e mole e 
foi classificada como Mallampati III. Não havia sangra-
mento ativo. Os exames laboratoriais perioperatórios 
apresentavam hemoglobina de 8,6 g.dl-1, hematócrito 
25,9%, plaquetas 292.000 mm-3 e coagulograma nor-
mal. Após monitorização básica completa, foi realizada 
indução anestésica com fentanil (3 mcg⁄kg), lidocaína 
(1 mg⁄kg), propofol (2 mg⁄kg) seguido de rocurônio (1,2 
mg⁄kg). Foi realizada intubação em sequência rápida 
com videolaringoscópio e tubo aramado em tentativa 
única. A manutenção da anestesia foi realizada com 
propofol e remifentanil em infusão contínua alvo-con-
trolada. Não apresentou sangramento excessivo no 

intraoperatório e manteve estabilidade hemodinâmi-
ca. Ao final do procedimento, após administração de 
morfina (6 mg), foi extubada em plano, sem intercor-
rências. Discussão: A doença de Rendu-Osler-Weber 
é uma rara displasia fibrovascular sistêmica, que tem 
como defeito básico uma alteração da lâmina elástica 
e camada muscular da parede dos vasos sanguíneos, 
o que os torna mais vulneráveis a traumatismos e rup-
turas espontâneas. O sangramento das telangiectasias 
pode ser recorrente e com risco de vida. Para cirurgias 
eletivas recomenda-se avaliação cardiológica e pulmo-
nar pré-operatórios pelo risco de existência de malfor-
mações arteriovenosas pulmonares gerando shunts e 
consequente hipertensão pulmonar e insuficiência car-
díaca. Avaliação de telangiectasias orais é necessária 
para predizer dificuldade de manejo das vias aéreas e 
evitar traumatismo das lesões durante a laringoscopia. 
Nesses casos, a videolaringoscopia com lâmina e tubo 
lubrificados diminuem risco de lesões e necessidade 
de múltiplas laringoscopias. Extubação em plano é 
uma boa opção visando evitar traumas na orofaringe. 
No manejo dos sangramentos, pode haver necessida-
de de transfusão sanguínea e antifibrinolítico profilático 
deve ser considerado. Conclui-se que, nos pacientes 
portadores dessa síndrome, a avaliação pré-anestésica 
completa e os cuidados no manejo da via aérea são de 
suma importância para o manejo perioperatório.
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Introdução: O carcinoma de células renais (CCR) é o tipo 
mais comum de câncer de rim em adultos. A nefrectomia 
parcial é o padrão ouro para o tratamento da doença res-
secável. Com o avanço das técnicas de imagem, mais 
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casos de CCR são detectados em estágio inicial. Isso 
impulsionou opções de preservação de parênquima re-
nal e, principalmente, técnicas ablativas percutâneas. A 
ablação percutânea para CCR agora é realizada como 
terapia padrão em pacientes que são maus candidatos 
à ressecção ou em necessidade de se preservar função 
renal. A anestesia para esses procedimentos possui di-
versas particularidades e desafios à nossa rotina. Relato 
de caso: Paciente masculino, 60 anos, 75 kg, 1,70 m,  
hiperplasia prostática benigna, rim único congênito. 
Apresenta tumor renal com proposta cirúrgica, por ne-
frectomia total, que levaria a dependência de diálise. 
Proposta alternativa de crioablação por radiointervenção 
para preservar o parênquima renal. Realizada anestesia 
geral com propofol em infusão alvo controlada em sítio 
efetor com 2,5 mcg/ml, 0,3 mcg/kg de sufentanil e 0,6 
mg/kg de rocurônio e manutenção com propofol guiada 
pela monitorização da consciência com índice de estado 
do paciente (PSI). Posicionamento em decúbito ventral 
na tomografia computadorizada (TC). Utilizados coxins 
de proteção em cintura escapular, cristas ilíacas, joelhos, 
pés e pernas e coxim de proteção para face em decú-
bito ventral. Abdome, genitália, olhos, nariz e orelhas 
livres e checados no intraoperatório por espelho sob o 
coxim. Coluna cervicotorácica em posição neutra, bra-
ços ao longo. Cobertura de espuma em maxilas, queixo, 
fronte, rebordos costais, cristas ilíacas e joelhos. Reali-
zada punção com 2 crioprobes, posicionados guiados 
por TC. Realizados 20 mcg de sufentanil no momento 
prévio à crioablação. Procedimento sem intercorrências. 
Aspiradas as vias aéreas, TOF = 0 e PTC 2/10 respostas, 
sugamadex 4 mg/kg com recuperação do TOF = 100%. 
Extubado, anestesia sem intercorrências. Discussão: O 
posicionamento em ventral, que geralmente tem duração 
prolongada, demanda cuidado com pontos de pressão e 
proteção à compressão, além da posição ao longo dos 
membros superiores, uma vez que não é possível mantê-
-los abertos em decúbito ventral. Deve haver imobilidade 
com monitorização do bloqueio neuromuscular durante 
todo o procedimento, para não alterar o posicionamen-
to guiado por imagem e tampouco deslocar o crioprobe, 
causando lesão em tecidos indesejados. O momento crí-
tico para dor no procedimento é durante a crioablação, 
devendo o paciente estar em analgesia prévia, com o in-
tuito de se evitar as consequências fisiopatológicas da 
dor. A sala da TC necessita de uma temperatura de 20oC 
para manutenção do funcionamento do aparelho. Assim, 
há risco de hipotermia e a temperatura central deve man-
ter-se na faixa da normalidade. É importante conhecer 
as particularidades anestésicas das novas técnicas mini-
mamente invasivas para melhor segurança e prognóstico 
dos pacientes.
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Introdução: A síndrome de Noonan (SN) é uma doença au-
tossômica dominante caracterizada por múltiplas manifes-
tações fenotípicas, alterações no desenvolvimento neurop-
sicomotor e anomalias cardíacas, que ocorrem em cerca 
de 50–80% dos indivíduos, sendo a mais comum estenose 
de valva pulmonar. Essas alterações cardíacas e fenotípi-
cas, como micrognatia e pescoço curto, impõem desafios 
ao estabelecimento de via aérea definitiva e a manutenção 
de estabilidade hemodinâmica no intraoperatório, cabendo 
ao médico anestesista o pronto reconhecimento e otimi-
zação para minimizar o risco de complicações. O objetivo 
deste trabalho é descrever o desfecho e manejo anestésico 
de uma paciente com SN submetida a anestesia geral para 
correção cirúrgica de doença de Moya-Moya (DMM). Rela-
to de caso: Paciente do sexo feminino, 19 anos, em acom-
panhamento em serviço de hospital universitário de neuro-
cirurgia por DMM. Tem como comorbidades síndrome de 
Noonan por alteração de gene RIT1, CIA, CIV e ampliação 
do anel pulmonar; útero bicorno; rim ectópico e história 
de TVP, faz uso de: trileptal, AAS, carvedilol, furosemida 
e amiodarona. Alérgica a paracetamol e ibuprofeno. Ele-
trocardiograma demonstrando sobrecarga atrial esquerda. 
Apresenta-se em centro cirúrgico com indicação de inter-
venção em caráter de urgência de DMM; em jejum de 8 h, 
hemodinamicamente estável com ventilação espontânea 
em ar ambiente, monitorizada em cardioscopia, oximetria 
de pulso, e pressão arterial invasiva. É submetida a anes-
tesia venosa total com propofol, remifentanil em bomba 
alvo-controlada, e bloqueador neuromuscular adespolari-
zante. Durante laringoscopia, evolui com bradicardia im-
portante com subsequente assistolia com duração de 15 s 
revertida a realização de 1 mg de atropina EV; houve tam-
bém aumento do sangramento durante o procedimento 
com necessidade de transfusão de 1 hemoconcentrado. 
Nos demais procedimentos, segue sem intercorrências, é 
encaminhada à UTI em IOT+VM RASS -5 sem relatos de 
novas intercorrências cardiovasculares durante o interna-
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mento. Discussão: Apesar das alterações fenotípicas, não 
houve dificuldade técnica no estabelecimento da via aérea 
definitiva, porém devido às cardiopatias estruturais, bem 
como a arritmopatia prévia, a paciente evoluiu com assis-
tolia provavelmente devido ao estímulo da laringoscopia. A 
complexidade no manejo de pacientes com SN acontece 
principalmente pelo grande número de comorbidades co-
mumente encontrado nessa população, e acreditamos que 
com um pré-anestésico adequado podemos estar mais 
bem preparados para as “surpresas” durante a indução ou 
manutenção do ato anestésico.
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Instituição: Hospital São Camilo Pompéia/ Hospital Geral 
de Itapevi – IPAR
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A síndrome da pessoa rígida é uma doença 
neurológica autoimune rara na qual anticorpos atacam 
a enzima descarboxilase do ácido glutâmico (GAD), ne-
cessária para síntese do neurotransmissor GABA. Como 
consequência à inibição gabaérgica, ocorre hiperatividade 
do sistema do neurônio motor e rigidez muscular progres-
siva além de episódios súbitos de espasmos que podem 
ser desencadeados por estresse, ruídos, toque e outros 
estímulos externos. O tratamento é com benzodiazepíni-
cos (agonista dos receptores GABA-A), baclofeno (agonis-
ta dos receptores GABA-B), outros agentes gabaérgicos 
e, eventualmente, imunoglobulina. Relato de caso: JNL, 
sexo feminino, 32 anos, parda, 75 kg, 1,62 m, comparece 
para tratamento cirúrgico videolaparoscópico de refluxo 
gastroesofágico. Portadora da síndrome da pessoa rígida 
(SPR), com diagnóstico há 3 anos, quando se iniciaram os 
sintomas de queda ao deambular e rigidez extrema nas 
pernas, evoluindo gravemente até ficar acamada, como 

encontra-se no momento. Faz uso contínuo de diazepam 
120 mg/dia, baclofeno 40 mg/dia, amitriptilina 300 mg/dia, 
paracetamol 3 g/dia, omeprazol 40 mg/dia. Não apresen-
tava preditores de via aérea difícil além de Mallampati III. 
Exames pré-operatórios sem alterações. Liberada pela 
neurologia para o procedimento. Monitorização habitual + 
monitor de consciência (BIS). Sedação venosa com mi-
dazolam 4 mg. Raquianestesia com bupivacaína pesada 
10 mg, fentanil 25 mcg e morfina 80 mcg. Anestesia geral 
induzida com remifentanil em infusão contínua (0,4 mcg/
kg/min), lidocaína 70 mg, propofol 200 mg. Como não foi 
usado bloqueador neuromuscular, houve certa dificuldade 
na laringoscopia. Intubação realizada na 2a tentativa com 
auxílio de bougie e tubo 8,0 com cuff. Anestesia manti-
da com infusão de propofol (80–110 mcg/kg/min) e remi-
fentanil (0,1–0,5 mcg/kg/min). Não houve intercorrências 
no intraoperatório. Extubação sem intercorrência, sem 
hipotonia agravada no pós-operatório imediato, sem dor 
ao despertar. Discussão: A anestesia em pacientes com 
SPR deve ser manejada de forma cuidadosa, uma vez 
que alguns fármacos anestésicos interferem com os re-
ceptores GABA. Johnson e Miller, em seu estudo sobre 
uso de bloqueadores neuromusculares, recomendam que 
essa classe de fármacos seja evitada. O manejo da via 
aérea envolve uma associação de opioides e hipnóticos 
em doses otimizadas, prevendo eventuais dificuldades na 
laringoscopia. Bouw et al descreveram a ocorrência de 
hipotonia pós-operatória em pacientes que usavam ba-
clofeno, pela ação do anestésico inalatório nos receptores 
GABA. Dessa forma, a anestesia venosa total parece ser 
a opção mais adequada. Anestesia regional pode ser uma 
boa alternativa, como foi usada na paciente JNL, na qual 
a raquianestesia ajudou no controle álgico proveniente do 
estímulo cirúrgico e do pneumoperitônio.
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Anestesia para terapia fotodinâmica in-
traoperatória com corante 5-ALA no tra-
tamento de glioblastoma cerebral: rela-
to de caso

Sheila Emanuelle Faria Anselmo da Silva*, Gizah Pires 
Alves, Gabriela Louvrier Nasser Aguiar, Juliana Torres In-
fante Vieira, Clayton Leonardo Elias Vidal, Gustavo Tas-
check 
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Introdução: O glioblastoma (GBM) é um tumor cerebral 
maligno de prognóstico ruim. Embora o GBM seja uma 
doença neoplásica rara, continua sendo o tumor cerebral 
maligno primário mais frequente em adultos. Atualmente, 
a ressecção cirúrgica completa do tumor raramente é viá-
vel. No avanço do tratamento do GBM surgiu a terapia 
fotodinâmica intraoperatória (TFD), que é o resultado da 
sinergia de três elementos: uma droga chamada fotos-
sensibilizador (PS), neste caso usado o 5-ALA, a energia 
fornecida através da exposição à luz em um comprimen-
to de onda específico para excitar o PS e a presença de 
oxigênio. A combinação desses três componentes leva à 
formação de espécies reativas de oxigênio, que são molé-
culas citotóxicas e que danificam as células direcionadas 
ao PS2. Relato de caso: MBP, sexo feminino, 53 anos com 
diagnóstico de glioblastoma e história de cirurgia prévia 
com ressecção parcial do tumor em 2021. Monitorizada 
com eletrocardiograma, oxímetro de pulso, pressão arte-
rial invasiva, monitor de bloqueio muscular e monitor de 
profundidade anestésica. Indução anestésica com dex-
medetomidina em bomba de infusão com alvo de 0,6 mcg/
kg/h, propofol em bomba alvo-controlada com alvo de  
3 mcg/ml, sufentanil 30 mcg em bolus e rocurônio 50 mg 
em bolus. Realizada intubação com tubo orotraqueal 8 mm. 
Mantida em ventilação mecânica controlada por volume 
com FiO2 de 30%. Realizado bloqueio do escalpo bilateral 
com 20 ml de ropivacaína 0,5% e lidocaína 1%. Mantida 
em plano anestésico com dexmedetomidina e propofol 
em bomba alvo-controlada. Alvo do índice bispectral entre 
40–60 durante todo o procedimento. Administrada nora-
drenalina em bomba de infusão contínua a fim de manter a 
pressão arterial média maior que 65 mmHg. Após ressec-
ção do glioblastoma, foi realizada a terapia fotodinâmica 
com 5-ALA. Nesse momento, ajustada a FiO2 em 100% 
e mantida assim até o final da terapia, quando foi retor-
nado para FiO2 de 30%. Ao final da cirurgia, desligada a 
bomba de propofol e precedex. Despertar tranquilo com 
bom padrão ventilatório. Extubada acordada (Glasgow 15) 
para avaliação neurológica imediata. Estável hemodinami-
camente e sem drogas vasoativas. Encaminhada para a 
UTI. O tempo cirúrgico foi de 350 min. Discussão: A te-
rapia fotodinâmica intraoperatória logo após a ressecção 
cirúrgica do glioblastoma foi realizada pela primeira vez no 
Brasil em maio de 2022 na paciente deste relato de caso, 
sendo que não há relato em literatura sobre o manejo 
anestésico deste procedimento. O que já foi comprovado 
é que a eficiência da TFD depende, entre outros fatores, 
da disponibilidade de oxigênio tecidual. A fim de otimizar 
essa disponibilidade, e por estar em controle da ventilação 

do paciente, foi programada a oferta de oxigênio a 100% 
durante todo o tempo da TFD. A adequada oxigenação 
tecidual nesse procedimento é imperativa, sendo assim, a 
escolha dos agentes anestésicos foi direcionada a fim de 
manter o fluxo sanguíneo cerebral adequado.
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Anestesia para transplante de fígado: re-
lato de caso

Marcella de Paula Prudente*, Ricardo Costa Nuevo 

Instituição: Hospital de Base de São José do Rio Preto
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: No Brasil, atualmente, cada instituição tem 
seu próprio protocolo para anestesia do transplante 
de fígado, e até hoje não existem estudos que com-
provem a superioridade de algum modo de condução 
sobre o outro. Não há diferença de desfecho em rela-
ção às técnicas anestésicas: tanto a anestesia venosa 
total quanto a geral balanceada podem ser utilizadas. 
Relato de caso: Paciente, 62 anos, sexo masculino, 
branco, engenheiro agrônomo, ex-tabagista, etilista 
social, obeso, hipertenso, portador de cirrose hepática 
por hemocromatose (diagnóstico em abril/2020), apre-
senta ascite e descompensações com encefalopatia. 
Paciente CHILD C (11) e MELD 23, entrou na lista de 
transplante de fígado em 14/11/2021. Ao exame físico, 
IMC de 32,49, pressão arterial 100x70 mmHg, frequên-
cia cardíaca de 80 bpm, saturação de oxigênio de 94% 
em ar ambiente, lúcido e orientado em tempo e espa-
ço, sonolento, jejum adequado, apresenta ascite. Ato 
anestésico iniciado com monitorização multiparamé-
trica básica, colocado o índice bispectral, puncionada 
pressão arterial invasiva em radial esquerda, puncio-
nados acessos venosos calibrosos, puncionada veia 
jugular interna direita, introdução de fio guia de acesso 
venoso central, e mais distal puncionado para introdu-
ção de segundo fio guia para passagem de introdutor 
percutâneo e Swan Ganz. Realizada anestesia geral 
balanceada, indução em sequência rápida (sufentanil, 
lidocaína, propofol e rocurônio), realizado antibiótico, 
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ácido tranexâmico e sulfato de magnésio, manutenção 
com sevoflurano e em infusão contínua de sufentanil e 
atracúrio. Realizado manitol em infusão contínua. Foi 
utilizada na cirurgia a técnica de piggyback. Durante a 
fase pré-anepática, foram retirados 14 L de ascite, foi 
transfundido 1 concentrado de hemácias e 2 criopre-
cipitados. Na fase anepática, foi realizado cloreto de 
cálcio 10% em infusão contínua e corrigido o potássio. 
E na fase neohepática, foi necessário realização de bi-
carbonato de sódio, metaraminol, 1 bolus de adrena-
lina e iniciado noradrenalina em infusão contínua. Foi 
passado Plasma Lyte aquecido, albumina (350 ml) e 
bicarbonato de sódio. De sangramento, contabilizou-
-se 1500 ml, e de diurese, 800 ml. O tempo anestésico 
foi de 7 h, e de cirurgia, 5 h. Paciente foi encaminha-
do à UTI intubado, compensado hemodinamicamente 
às custas de noradrenalina 0,04 mcg/kg/min, PAM 76 
mmHg, FC 84 bpm e SatO2 100% em ventilação me-
cânica. Discussão: São necessários cuidados específi-
cos em cada fase. Na pré-anepática, há risco de hipo-
tensão, coagulopatia, hipocalcemia, hipomagnesemia 
e hipotermia. A anepática tem risco de hipotensão 
devido à diminuição do retorno venoso ao coração. 
Na neohepática pode ocorrer aumento no potássio, 
acidose, hipotermia e síndrome de pós-reperfusão, e 
o desfibrilador deve estar pronto para uso. Assim, é 
possível concluir que cada fase possui características 
e complicações distintas, as quais o anestesista deve 
conhecer e saber tratar precocemente.
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Angioedema hereditário: relato de caso

Daniela Andrade Roque Falci*, Pedro Drummond Lima, 
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Instituição: Hospital Unimed Betim
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O angioedema hereditário (AEH) é uma doen-
ça caracterizada por episódios recorrentes de angioede-
ma, sem urticária ou prurido, que acometem mais fre-
quentemente a pele ou as mucosas do trato respiratório 
superior e do trato gastrointestinal. Embora o edema seja 
autolimitado, o envolvimento laríngeo pode ser fatal. Abor-
daremos a seguir o manejo anestésico adotado em uma 

cirurgia de urgência em uma paciente portadora de AEH. 
Relato de caso: BNS, 18 anos. Paciente com diagnóstico 
de AEH deu entrada em serviço de emergência com sinto-
mas de dor abdominal intensa há 5 dias. Ao exame, com 
sinais de irritação peritoneal e sinal de Blumberg positi-
vo, foi submetida a TC de abdome, que revelou sinais de 
apendicite aguda. Refere uso crônico de oxandrolona e re-
lata cirurgia recente, há 3 meses, de ooforectomia, para a 
qual fez preparo medicamentoso pré-operatório acerca de 
sua condição de saúde. Relata ainda a ocorrência de epi-
sódios de manifestações viscerais de AEH e 1 episódio de 
acometimento de VAS. Admitida no BC para ato cirúrgico-
-anestésico. Visando minimizar os riscos de desencadear 
um episódio de angioedema, recebeu 400 ml de plasma 
no momento pré-operatório seguidos por mais 400 ml de 
plasma no perioperatório. Optada por técnica cirúrgica 
aberta, com incisão específica, buscando menor tempo e 
agressão cirúrgica, bem como evitar manipulação invasi-
va da via aérea. Feita sedação com midazolam e fentanil, 
a paciente foi submetida a raquianestesia. Punção com 
técnica paramediana em L3-L4, agulha Quincke 27G e fei-
tos 20 mg de bupivacaína pesada + 50 mcg de morfina. 
Obtidos bloqueios motor e sensitivo com níveis adequa-
dos. Posicionamento junto à equipe de cirurgia. Manteve 
estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento. 
Ao final da cirurgia, foi encaminhada ao CTI para vigilân-
cia de eventos de angioedema, acordada e sem queixas. 
Discussão: As formas mais comuns de AEH surgem da 
deficiência ou disfunção do inibidor de C1 (C1-INH). Essa 
deficiência resulta em um edema que ocorre da produção 
excessiva de bradicinina, um potente mediador vasodila-
tador que também tem importantes efeitos de aumento 
da permeabilidade vascular. Nesse tipo de angioedema, 
a histamina e outros mediadores de mastócitos não es-
tão envolvidos, o que explica a falta de resposta aos an-
ti-histamínicos e distingue essa afecção do angioedema 
mediado por histamina que é visto nas reações alérgicas. 
O tratamento inclui concentrado de C1-INH (exógeno ou 
recombinante), icatibanto (antagonista da bradicinina), 
ecallantide (inibidor da calicreína), andrógenos e antifi-
brinolíticos. Para manejar casos como o em questão, é 
de fundamental importância que o anestesiologista com-
preenda a fisiopatologia e os potenciais riscos e compli-
cações em pacientes com AEH, bem como sua conduta 
influi nesses desfechos a fim de estar preparado para os 
possíveis desafios e fornecer cuidados anestésicos ideais.
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Aplicação de cetamina intravenosa em 
pacientes com depressão e repercus-
sões clínicas e neuroendócrinas: estudo 
observacional

Régis Borges Aquino*, Ellexandra Anater Lecardelli, Feli-
ppe Mechereffe de Oliveira, Luise Zanotto Ferreira, Giu-
sepe Saifert Moresco, Camila de Moura Turchiello 
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A cetamina tem sido utilizada cada vez 
mais para tratamento da depressão, especialmente 
nos pacientes que se mostram resistentes aos antide-
pressivos usuais. São observados efeitos antidepres-
sivos quando em doses subclínicas. Vias de adminis-
tração intravenosa (IV), intramuscular (IM), subcutânea 
(SC), via nasal e retal têm sido reportadas. Resultados 
comparativos quanto à melhor via de infusão ainda 
não se tem. O objetivo deste estudo é apresentar nos-
sa experiência com a via intravenosa e as repercus-
sões clínicas e neuroendócrinas observadas durante a 
aplicação. Métodos: pacientes na faixa etária de 18– 
-74 anos, ASA I–III, n = 195. Jejum de 6 h e mantidos 
medicamentos antidepressivos, anti-hipertensivos e 
outros de uso contínuo. Levados ao bloco cirúrgico, 
monitorização de pressão arterial não invasiva (PANI), 
monitor cardíaco e oxímetro de pulso. Infusão de 1–2 
mg IV de midazolan, 5 mg IV de dexametasona antes 
da administração de 0,5–1,0 mg/kg IV de cetamina de 
forma lenta. Individualizamos a dose para cada pa-
ciente através da redução de resposta do reflexo ciliar, 
relaxamento do queixo e das repercuções autonômi-
cas de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial 
diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC), além da fre-
quência respiratória (FR). Ventilação espontânea sem 
oferta de oxigênio, mas com assistência ventilatória 
quando necessário. Resultados: Observamos em to-
dos os casos aumento da FC de 10% ou mais e PAS 
de 20% ou mais. Um paciente hipertenso com trata-
mento duvidoso apresentou (PAD) de 110 mmHg e PAS 
de 190 mmHg. Utilizamos clonidina IV em doses va-
riadas para correção da hipertensão quando ocorreu. 
Houve 1 caso de queda de saturação por contratura 
muscular levando a apneia, sendo utilizada ventilação 
controlada manual forçada e revertida a saturação 

sem uso de relaxante muscular. O mais comum é a 
queda na saturação abaixo de 90%. No acordar, al-
guns pacientes referiram alucinações, outros de nada 
lembravam e outros lembravam de sonhos diferentes. 
Discussão: Neste estudo, foi considerado que a infu-
são IV de cetamina era efetiva quando ocorriam as 
modificações de sinais vitais, redução do reflexo ciliar 
e queda do queixo. É frequente e esperada a queda 
de saturação por atuação da dextrocetamina no re-
ceptor mu. A infusão IV deve ser cercada de cuidados 
médicos, com monitorização e sala cirúrgica equipada 
para atender a eventuais efeitos adversos que possam 
ocorrer pela infusão da cetamina. O médico anestesis-
ta é o profissional indicado para essa via de adminis-
tração, já que intercorrências ocorrem com maior ou 
menor frequência.
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Avaliação do conhecimento médico so-
bre intubação orotraqueal em casos con-
firmados e suspeitos de COVID-19: um 
estudo transversal
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Raul Vianna de Oliveira², Nicolas Schmitz Goulart Delga-
do², Kwein Koch²

¹Unisul, ²CET Dr. José Warmuth Teixeira
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A COVID-19 (coronavirus disease 2019) 
pode se apresentar como síndrome do desconforto res-
piratório agudo (SDRA), a qual gera aumento da deman-
da pelo procedimento de intubação orotraqueal (IOT) e 
ventilação mecânica (VM). Considerando-se a alta infec-
tividade do novo coronavírus e sabendo-se que a IOT 
é um procedimento gerador de aerossol que pode cul-
minar no contágio, é importante a conscientização dos 
profissionais em manter condutas adequadas priorizan-
do a proteção pessoal, iniciando pelos equipamentos 
de proteção individual (EPIs) adequados: luvas duplas, 
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máscara N95/PFF2, proteção ocular ou de face, capote 
e gorro. Por isso, buscou-se avaliar o conhecimento mé-
dico sobre a técnica de IOT nos pacientes confirmados 
e suspeitos de COVID-19, a fim de verificar o grau de 
aptidão dos profissionais. Métodos: Estudo observacio-
nal de delineamento transversal com dados primários. A 
população estudada foi o corpo clínico de um hospital 
privado do sul de Santa Catarina, composto por 131 mé-
dicos. Critérios de inclusão: fazer parte do corpo clínico 
do hospital avaliado; consentir com o termo de consenti-
mento livre e esclarecido (TCLE) da pesquisa; responder 
o formulário de pesquisa online. Na avaliação dos dados, 
foram utilizadas medidas de tendência central e de dis-
persão para variáveis quantitativas e porcentagens para 
variáveis qualitativas. A existência de associação entre a 
presença do desfecho de interesse segundo as demais 
variáveis de exposição foi avaliada por meio do teste de 
qui-quadrado. Para a comparação dos valores médios 
relacionados à variável de desfecho primário com as de-
mais variáveis de exposição foi utilizado o teste t de Stu-
dent. O nível de significância usado na pesquisa foi de 
5% (p < 0,05). Resultados: A realização de treinamento 
prévio em IOT para pacientes com COVID-19 mostrou re-
lação positiva com melhor preparo em relação à técnica 
(p < 0,001). Os profissionais que não trabalharam previa-
mente em emergência e/ou unidade de terapia intensiva, 
no geral, sentem-se menos preparados para realização 
de IOT (p = 0,004). Os anestesiologistas sentem-se mais 
preparados em comparação aos outros especialistas (p 
< 0,001). O tempo de formação dos participantes foi de 
14,81 anos em média, sendo a menor aptidão em maior 
parte nos integrantes com maior tempo de formação (p 
= 0,006). Conclusão: Sabe-se que metodologias ativas, 
como treinamentos, possuem grande importância na 
área médica, ainda mais em períodos críticos, como a 
atual pandemia. Os treinamentos possibilitam reprodu-
zir futuros cenários clínicos e otimizar as condutas. Esta 
pesquisa sugere a importância de uma força médica trei-
nada para o enfrentamento da pandemia em vigência. 
Os achados poderão repercutir positivamente no local 
de trabalho e na saúde dos pacientes dos entrevistados, 
e também no meio científico.
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Baixa pressão versus pressão standard 
de pneumoperitônio associada ao blo-
queio neuromuscular moderado para 
realização de colecistectomia laparoscó-
pica: ensaio clínico
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za Barbosa, Daniella Ruggeri Barbaro, Leticia Cavalaro 
Siqueira 
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Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: Não está claro se a intensidade da dor 
pós-operatória em pacientes submetidos a colecis-
tectomia laparoscópica (CL) pode ser influenciada 
pela intensidade de pressão do pneumoperitônio 
(PP). Um estudo recente comparou pacientes subme-
tidos a PP de 10 mmHg (baixa pressão) ou 14 mmHg 
(standard) para realização de CL. Não foi observada 
diferença entre os grupos no que diz respeito à qua-
lidade de recuperação (QoR-40) ou dor. No entanto, 
todos os pacientes foram submetidos a bloqueio neu-
romuscular (BNM) profundo durante o procedimen-
to. É provável que os efeitos benéficos da baixa PP 
sejam resultado do grau de relaxamento muscular e 
não diretamente relacionado à PP. O presente estudo 
tem como objetivo avaliar a ocorrência da dor pós-
-operatória e a qualidade da recuperação utilizando 
o questionário de qualidade de recuperação (QoR-15) 
em pacientes submetidos a CL sob baixa PP ou pres-
são standard sob BNM moderado. Métodos: Foram 
incluídos pacientes com idade entre 18–70 anos, es-
tado físico ASA I e II, submetidos a anestesia geral 
balanceada. A indução da anestesia foi realizada com 
remifentanil e propofol. Os pacientes foram divididos 
em 2 grupos: BP (PP10 mmHg) e OS (PP14 mmHg) de 
forma aleatória, segundo randomização determina-
da por uma sequência criada por computador. Após 
perda da consciência, foi administrado rocurônio  
(0,3 mg.kg-1). A manutenção da anestesia foi reali-
zada com sevoflurano e remifentanil. O BNM foi mo-
nitorizado pelo método aceleromiografia (TOF Watch 
SX), como recomendando para uso em pesquisa clí-
nica. A PP foi programada por enfermeira da sala de 
cirurgia sem conhecimento da equipe cirúrgica ou do 
anestesiologista. Durante o procedimento, o TOF foi 
mantido entre 1–3, sendo permitidas doses adicionais 
de rocurônio se necessário. Todos os pacientes re-
ceberam dexametasona, cetoprofeno e ondansetro-
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na. Atropina e neostigmina foram administradas para  
a obtenção de T4/T1 > 0,9 e após o despertar foi 
realizada a extubação. Todos os pontos dos trocate-
res foram infiltrados com ropivacaína. Os pacientes  
foram encaminhados para a sala de recuperação pós-
-anestésica, onde foram registrados os dados referen-
tes à presença de suor, naúseas, vômitos e o tempo 
de permanência. Resultados: Noventa e dois pacien-
tes foram considerados elegíveis. Destes, 12 foram 
excluídos antes da randomização. Oitenta pacientes 
foram distribuídos nos 2 grupos de estudo para rece-
ber intervenção. Não houve diferença entre os grupos 
segundo o questionário QoR-15. A intensidade da  
dor em repouso durante todos os momentos analisados  
e o consumo de tramadol foram semelhantes entre 
os grupos. Conclusão: A utilização de baixa pressão  
de pneumoperitônio não foi capaz de melhorar a qua-
lidade de recuperação de pacientes submetidos a CL 
sob BNM moderado. Também não foi observada di-
ferença no consumo de analgésicos ou intensidade 
da dor.
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Bloqueio subaracnóideo lombar simples 
em paciente portador de doença de Char-
cot-Marie-Tooth (CMT): relato de caso

Mariana Alves de Oliveira Melo*, Fernando de Souza 
Cardoso de Lemo, Camila Bastos Almenara, Gabriel 
Schostack 

Instituição: Hospital Central da Aeronáutica
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A CMT é a polineuropatia sensório-mo-
tora hereditária mais comum, com prevalência de 
1:2500 pessoas nos EUA. A doença promove defeitos 
na mielina e cursa com fraqueza e atrofia muscular 
lenta e progressiva, com perda sensorial e dor neuro-
pática. Associa-se à disfunção cardiovascular e res-
piratória por acometimento diafragmático e anorma-
lidades torácicas. O manejo anestésico de pacientes 

com CMT ainda não é bem definido. As limitações, 
como disfunção respiratória, dificuldade de posicio-
namento, neuropatia sensorial/motora e alterações 
autonômicas, dificultam o ato anestésico. A avaliação 
pré-anestésica é essencial para definir plano ade-
quado. Relato de caso: Homem, 58 anos, IMC 27,7 
kg/m2, programado para prostatectomia a Millin por 
hiperplasia prostática benigna. Relatava hipertensão 
arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2 em tra-
tamento regular, lombalgia por abaulamento discal 
em L4-L5, artrose interapofisária em L4-L5/L5-S1 e 
diagnóstico de CMT tipo 2 há 15 anos. Apresentava 
dor e parestesia em membros superiores e inferiores, 
paresia proximal e distal grau IV e reflexos globalmen-
te abolidos. Eletroneuromiografia com síndrome do 
túnel do carpo bilateral moderada e polineuroradicu-
lopatia sensitivo-motora crural de caráter misto. Ava-
liação de via aérea com pescoço curto, Mallampati IV, 
micrognatia, mobilidade cervical e abertura de boca 
limitadas. Negava alergias. Hernioplastia inguinal es-
querda e timpanoplastia prévias, sem intercorrências. 
A técnica anestésica foi o bloqueio subaracnóideo 
associado à sedação venosa sob ventilação espontâ-
nea com O2 a 100% em máscara de Hudson 5 L/min. 
Monitorizado com cardioscópio, oxímetro de pulso e 
pressão arterial não invasiva. Punção via paramedia-
na, em L2-L3, com agulha 25G de Quincke, uso de 
bupivacaína hiperbárica 16 mg, clonidina 90 mcg e 
fentanil 10 mcg, sem intercorrências. Sedação com 
midazolam 6 mg, fentanil 90 mcg e clonidina 15 mcg. 
O procedimento teve duração de 170 min, sem va-
riações hemodinâmicas significativas. Observação na 
sala de recuperação pós-anestésica por 5 h até recu-
peração total de movimento, apresentando mesmas 
condições clínicas prévias. Alta hospitalar após 48 h  
sem alterações sensitivo-motoras adicionais. Discus-
são: O bloqueio regional em pacientes com déficit 
neurológico prévio é controverso, porém a aborda-
gem de via aérea difícil em pacientes com CMT tam-
bém é desafiadora. Cabe ao anestesiologista realizar 
uma avaliação pré-anestésica completa e ponderar 
qual abordagem mais segura.
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Choque anafilático durante antissepssia 
em paciente submetido a anestesia ge-
ral: relato de caso

Paulo Henrique Gratão Rezende*, Lucas Figueiredo de 
Almeida Alves, Thiago Vaz de Lima Grilo Pereira, Marcus 
Vinicius Figueiredo Lourenço, João Victor Je Young Suh, 
Ana Carolina Nascimento Assunção Santos 

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A incidência de anafilaxia durante anestesia 
geral varia de 1:10.000 a 1:20.000 casos. A prevalência 
é a mesma entre gêneros na fase pré-pubertal, porém 
na fase adulta tende a incidir mais em mulheres. A fi-
siopatologia da anafilaxia é multifacetada, envolvendo 
a liberação de derivados de mastócito e basófilos na 
corrente sanguínea, com repercussões hemodinâmicas 
agudas e potencialmente fatais. As principais causas 
de anafilaxia intraoperatória são antibióticos, derivados 
do sangue, bloqueador neuromuscular adespolarizante, 
clorexidina e o sugamadex. Menos comumente, tem-se 
o látex, opioides e hipnóticos como causas. Não rara-
mente, não se identifica a causa da anafilaxia. Este relato 
de caso se propõe a discernir a respeito de uma causa 
não comum de anafilaxia, em um paciente com histórico 
pessoal de alergia a clorexidina. Relato de caso: FBS, 
62 anos, masculino. História prévia de síndrome meta-
bólica em uso de insulina e alergia a clorexidina. Nega-
va anafilaxia prévia e não possuía resultado de exames 
confirmando tal alergia. Em programação de gastroduo-
denopancreatectomia por tumor de papila duodenal. 
Após anestesia geral, iniciada preparação para passa-
gem de sonda vesical de demora com iodopovidona 
(PVPI). Logo após passagem da SVD, observado taqui-
cardia, hipotensão e redução da curva de capnografia. 
À ausculta, sibilos expiratórios difusos. Iniciado tera-
pêutica para choque anafilático, com o paciente neces-
sitado de doses acrescidas de vasopressor, sendo feito 
2400 mcg de adrenalina em bolus ao todo, recuperan-
do estabilidade hemodinâmica. Paciente encaminhado 
para UTI após suspensão da cirurgia, recebendo alta 
hospitalar 3 dias após o evento. No retorno ambulato-
rial, prick test veio positivo para cobalto e timerosal. 
Devido à nova programação cirúrgica, equipe de aler-
gologistas do hospital orientou uso de hixizine 20 dias 
antes da cirurgia e prednisona 5 dias antes. Paciente  
foi submetido a cirurgia proposta 5 meses após o  
quadro anafilático sem intercorrências. Discussão: A 
polvidina é uma mistura de polímeros sintéticos deri-

vado do 1-vinil-2-pirrolidina, com peso molecular de 
10.000 a 700.000 daltons. Primariamente, era usado 
como expansor de plasma em choque hemorrágico ou 
traumático. Atualmente, é muito usado como carrea-
dor do iodine, em substâncias antissépticas. As com-
plicações associadas ao uso dessa substância são 
dermatite, paniculite e lesão ocular. Além disso, pode 
ocorrer arritmia, lesão pulmonar e doença renal com 
o uso intravenoso. Reação anafilática é rara, havendo 
poucos casos relatados na literatura internacional re-
lacionando uso desse antisséptico com choque anafi-
lático, sibilância ou urticária. Neste caso, foi relatada 
uma reação anafilática grave relacionada ao uso da 
polvidina em um paciente alérgico a outro antissépti-
co, a clorexidina alcoólica, com prick test positivo para 
cobalto e timerosal.
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Cirurgia bariátrica em paciente com is-
quemia do miocárdio: relato de caso

Maycon Rodrigues Souza Pires*, Marco Túlio José de Oli-
veira Figueiredo, Sânzio Pascoalle Andrade dos Anjos, 
Saulo Gonçalves Filho, André Luiz Braga 

Instituição: Hospital do Coração de Goiás
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A cirurgia bariátrica é, conhecidamente, um 
procedimento de grande impacto na perda ponderal 
tanto de imediato quanto na manutenção a longo pra-
zo. Juntamente à perda de peso, tem-se os benefícios 
para o sistema cardiovascular, que incluem a redução da 
diabetes mellitus (DM), da hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), das doenças ateroscleróticas e das lesões coro-
narianas. A população de pacientes que se enquadra na 
indicação de cirurgia bariátrica tem alto risco de já ter 
uma doença arterial coronariana (DAC) previamente es-
tabelecida, tal como disfunção sistólica ventricular com 
fração de ejeção (FE) reduzida. Relato de caso: Paciente 
feminina, 56 anos, portadora de HAS, DM, DAC e síndro-
me metabólica. Em consulta pré-anestésica, refere dor 
torácica típica aos esforços com melhora em repouso, 
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apresenta cintilografia de perfusão miocárdica apontan-
do defeitos perfusionais em 43% da massa do ventrículo 
esquerdo (VE), com carga isquêmica de 26%, além de 
FE de VE de 47% em repouso e 34% em pós-estresse, 
e cateterismo apontando obstruções em sub-ramo de 
coronária direita, em ramos circunflexos e descendente 
anterior. Foi submetida a gastroplastia do tipo bypass, 
com anestesia geral balanceada multimodal. Na indução, 
optou-se pelo uso de etomidato, considerando suas pro-
priedades de efeitos descompensatórios mínimos sobre 
a função cardíaca. Elevações pressóricas arteriais no in-
traoperatório foram controladas com agentes opioides 
e inalatório; assim como episódios de hipotensão foram 
corrigidos com droga alfa-adrenérgica. Dessa forma, a 
fim de evitar agravamento da hipoperfusão miocárdica e 
da disfunção ventricular, a pressão arterial média (PAM) 
foi mantida na faixa entre 75–85 mmHg. Paciente man-
teve-se hemodinamicamente estável durante todo ato 
cirúrgico e anestésico, e em seguida encaminhada para 
vigilância clínica em unidade de terapia intensiva, onde 
permaneceu sem intercorrências até alta hospitalar. Dis-
cussão: Em pacientes com DAC ou isquemia do miocár-
dio previamente estabelecidas, requer-se questionar até 
que ponto os benefícios a longo prazo da cirurgia bariá-
trica superam os potenciais riscos no intraoperatório. No 
caso relatado, em que não houve proposta de revascula-
rização pela equipe de cardiologia, o bypass passa a ser 
uma boa escolha terapêutica, ainda que com benefícios 
cardiovasculares tardios. De toda forma, a abordagem 
deve ser individualizada, com a maior abrangência clínica 
possível, para se traçar a melhor estratégia anestésica ao 
paciente visando a segurança do mesmo.
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Combustão induzida pelo bisturi elétri-
co do tubo endotraqueal durante a tra-
queostomia: relato de caso

Bruno Vítor Martins Santiago¹*, Paulo Henrique Pereira 
Aguiar¹, Paulo Roberto Alcantara Aguiar¹, Augusto Aze-
vedo Nora¹, Carlos Darcy Alves Bersot², Norival Alves 
Spineti¹ 
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Introdução: O bisturi elétrico opera com altos valores de 
corrente e tensão elétrica, o que leva à formação de faís-
cas, expondo a equipe a riscos. A combustão depende 
de três elementos: combustível, comburente e ignição. O 
combustível é representado pelo tubo endotraqueal (TE), 
composto por um material denominado cloreto de poli-
vinila (PVC).O comburente é representado pelo oxigênio. 
A ignição ocorre quando o bisturi elétrico, o laser ou alça 
diatérmica são ativados. Este caso objetiva revisar as-
pectos importantes para a gestão de crises envolvendo 
a combustão das vias aéreas. Relato de caso: Feminino, 
45 anos, IMC: 21,5 kg/m2, com hipertensão arterial sis-
têmica e pneumonectomia prévia por sequela de tuber-
culose pulmonar, além de cor pulmonale crônico. Ela foi 
hospitalizada para tratamento da pneumonia grave adqui-
rida na comunidade, que evoluiu com insuficiência respi-
ratória e necessidade de intubação no dia da admissão. 
Transferida para unidade de tratamento intensivo (UTI) 
com sepse grave. Antibioticoterapia intravenosa (IV) foi 
iniciada com meropenem e vancomicina. A traqueostomia 
foi agendada 22 dias depois. Admitida na sala de cirur-
gia com acesso venoso central na veia subclávia direita. 
Após monitorização multiparamétrica, a paciente recebeu 
doses fracionadas de midazolam e fentanil e foi ventilada 
artificialmente, em modo PCV, com sevoflurano 1,5% e 
mistura gasosa (oxigênio/ar), com concentração inspira-
da de oxigênio em 50%. A anestesia local com lidocaína 
a 1% + 20 ml ropivacaína 0,5% foi realizada pelo cirur-
gião. A equipe cirúrgica pediu para desinsulflar o balone-
te do TE a fim de acessar a traqueia. Após a incisão da 
traqueia com o bisturi, houve combustão do tubo e ex-
pulsão da chama através da traqueostomia. Nesse mo-
mento, houve queda da saturação de oxigênio (de 98% 
a 89%), que foi posteriormente restaurada. As chamas 
foram abafadas com compressas úmidas e o tubo endo-
traqueal foi, então, removido para a passagem de uma 
cânula de traqueostomia 8 mm, com permeabilidade das 
vias aéreas. Corticoterapia foi iniciada com 10 mg de  
dexametasona IV. Foi transferida para a UTI sedada e com 
queimadura de pele ao redor do óstio de traqueostomia. 
Foi submetida a broncoscopia com 6 h e 48 h após o 
evento, as quais revelaram edema e hiperemia da mucosa 
da traqueia, com paresia da prega vocal direita. Ela apre-
sentou boa evolução clínica, com videolaringoscopia nor-
mal e alta hospitalar. Discussão: Os índices de queimadu-
ras causadas por cauterização aumentaram de 11% para 
44% entre 1994-2003, a maioria dos quais foram eventos 
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faciais e de vias aéreas. Cerca de 25 casos de queima-
duras de vias aéreas durante a traqueostomia foram rela-
tados nos EUA. A comunicação entre a equipe de enfer-
magem, anestesiologia e cirurgia é fundamental. A ação 
mais importante no caso de um incêndio é apagar o fogo 
e proteger o paciente, cortando o suprimento de oxigênio 
temporariamente e removendo os objetos em chamas. A 
prevenção ainda parece ser a melhor opção nesses casos.
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Condução anestésica em cirurgia plásti-
ca reconstrutora em paciente com defor-
midade facial após trauma com arma de 
fogo: relato de caso

Isabela Vitoria Alcova Silva*, Pedro Christiano Barsante 
Moreno, Mateus da Silveira Cespedes, Guilherme Por-
tiolli Zocal, Edwin Baur Junior 

Instituição: Hospital Cassems Campo Grande/MS
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O controle das vias aéreas é responsabilida-
de do anestesiologista, e a identificação de preditores de 
ventilação ou intubação difíceis previamente é essencial 
para um manejo anestésico adequado, evitando desfechos 
desfavoráveis. Relato de caso: Paciente RGDSC, 30 anos, 
sexo masculino, 70 kg, ASA I, vítima de trauma por arma 
de fogo em face com fratura mandibular e de ossos nasais 
há 1 ano, associado a deformidade nasal importante, foi 
submetido a cirurgia eletiva de reconstrução com retalho 
e costectomia para retirada de cartilagem costal. Paciente 
realizou avaliação pré-anestésica ambulatorial em consul-
tório, apresentando alterações em exame físico sugestivas 
de via aérea difícil: abertura bucal limitada, Mallampati IV e 
cicatriz de traqueostomia, porém havia sido realizada cirur-
gia recente sem relato de dificuldade na ventilação. Em sala 
cirúrgica, foi realizada monitorização padrão não invasiva, 
venóclise com Jelco 18G, procedendo com a pré-oxigena-
ção com FiO2 a 100%, indução anestésica em sequência 
rápida com: alfentanil 2,1 mg, lidocaína 70 mg, propofol 180 
mg e rocurônio 70 mg. Feita ventilação a quatro mãos com 
difícil manejo, apesar do relato prévio, intubação em primei-
ra tentativa com videolaringoscópio e passagem de bougie 

sob Comarck IIIA, utilizando tubo orotraqueal aramado 7,0 
com impossibilidade de maior calibre. Manutenção com 
propofol modo TCI plasma 2,2 mcg/ml, dexmedetomidina 
0,2–0,4 mcg/kg/h e remifentanil 0,1 mcg/kg/min, guiado 
por BIS entre 40–50. Realizado também escetamina, sulfa-
to de magnésio, dipirona e anti-inflamatório não-esteroidal 
como estratégia multimodal. A infusão de dexmedetomidi-
na foi interrompida 40 min antes do término da cirurgia. Ao 
final do procedimento, que durou 5h30min, o paciente foi 
extubado acordado, com BIS acima de 90, sem intercor-
rências e encaminhado ao setor de recuperação pós-anes-
tésica sem queixas. Discussão: A avaliação pré-anestésica 
mostrou-se fundamental, pois possibilitou identificação de 
via aérea difícil prevista, planejamento de técnica anestési-
ca adequada e execução de IOT com videolaringoscópio e 
bougie. O algoritmo de via aérea difícil da Sociedade Ame-
ricana de Anestesiologistas (ASA), atualizado este ano, 
preconiza o uso de videolaringoscópio como alternativa 
para esses casos, demonstrando uma taxa de sucesso 
de intubação de 85–100%, e em primeira tentativa, de 51– 
-100%. Além disso, diminui a incidência da utilização de 
manobras, como o BURP e traumas. O uso de dexmede-
tomidina durante a cirurgia proporcionou melhor controle 
analgésico e extubação sem agitação, essencial para este 
tipo de procedimento.
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Déficit neurológico prolongado após anes-
tesia para prostatectomia radical: relato de 
caso
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Edno Magalhães 
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Introdução: O bloqueio neuraxial possui inúmeras aplica-
ções e vantagens, porém a preocupação com sintomas 
neuromusculares é crescente. O aparecimento ou agra-
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vamento de um déficit prévio, embora multifatorial, pode 
exigir exímia investigação complementar. Relato de caso: 
Paciente de 46 anos, proposta de cistectomia radical 
com reconstrução urinária por neoplasia de bexiga, com 
quimioterapia neoadjuvante. Sem comorbidades sistêmi-
cas. Anestesia geral combinada, com peridural contínua, 
instalada em nível L1-L2, sem intercorrências. Posiciona-
do em posição de canivete com hiperextensão de qua-
dril a 130o. Cirurgia com incisão abdominal infraumbilical, 
exposição com afastador de Grosset. Sem sangramento 
ou intercorrências técnicas. Duração de 9 h, encaminha-
do à UTI. No 1o DPO, apresentou parestesia de dimídios 
inferiores (pior à esquerda), além de alodínea. Tomografia 
imediata sem evidência de hematoma espinhal. Retirado 
cateter de peridural. Foi avaliado pela neurologia clíni-
ca e anestesiologia; programadas RNM de coluna total e 
eletroneuromiografia e fisioterapia motora. Recebeu alta 
no 10o DPO. RNM mostrou leve abaulamento discal assi-
métrico à esquerda em L4-L5, com leve deformação do 
saco dural e insinuação ao neuroforame esquerdo. Na 
ocasião, apresentava melhora gradual da paraparesia e 
parestesia do membro esquerdo e assintomático à direi-
ta, em realização de fisioterapia. Discussão: A investiga-
ção de sintomas neurológicos no pós-operatório requer 
participação da anestesiologia, especialmente quando 
sob bloqueios neuroaxiais. Incidência de lesão em anes-
tesia varia entre 0,001–0,07% e envolve isquemia, lesão 
traumática, injeção de substâncias tóxicas ou em espa-
ço inapropriado, hematoma neuroaxial e infecção. No 
fluxograma, na persistência do bloqueio ou sinais agu-
dos, como fraqueza muscular não compatível, deve-se 
excluir lesão compressiva imediatamente, como hema-
tomas. Os danos podem ter evoluções distintas: recu-
peração espontânea rápida (neuropraxia), recuperação 
assistida (axonotmese), dano irreversível (neurotmese) e 
síndromes com piora progressiva, favorecendo abscesso 
peridural e meningite. Sinal clínico unilateral, sem distri-
buição metamérica raramente indica lesão em nível me-
dular, sugere lesão mais periférica, sem o envolvimento 
de raízes nervosas. O local mais preciso da lesão, o grau 
da perda axonal e o prognóstico podem ser obtidos pela 
eletroneuromiografia (ENM), capaz de graduar apenas 
lesões em fibras grossas, sendo necessário um período 
de até 3 semanas após a lesão para que mostre uma 
anormalidade. Neste caso, faz-se como hipótese uma 
lesão por posicionamento do tipo axonotmese de raízes 
lombares, agravada pela obstrução foraminal pela hérnia 
discal do paciente. Concluindo, ainda mais relevante que 
o diagnóstico preciso, é imprescindível o correto acom-
panhamento do paciente com neurologia clínica-cirúrgi-
ca, anestesiologia e fisioterapia, quando aplicável, visan-
do o melhor prognóstico do doente.
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Introdução: A deficiência de glicose-6-fosfato-desidro-
genase (G6PD) e a metahemoglobinemia (MetHba) são 
condições associadas ao desequilíbrio nas reações de 
redução e oxidação, as quais tornam o ato anestési-
co desafiador. O objetivo deste estudo é relatar o caso 
de uma anestesia em paciente portador de deficiência 
de G6PD, e em investigação de MetHba, candidato a 
estudo eletrofisiológico devido à síndrome de pré-ex-
citação. Relato de caso: Masculino, 20 anos, portador 
de deficiência de G6PD, em investigação de MetHba, 
em uso de propafenona e ácido ascórbico, com pro-
posta de estudo eletrofisiológico. Foi realizada a mo-
nitorização multiparamétrica padrão, além da cerebral 
– por meio do índice bispectral (BIS), além da diurese 
e pressão arterial invasiva (PAI). A saturação arterial de 
oxigênio (SpO2) na admissão era 45%. Foram obtidos 
2 acessos venosos periféricos. Após a sedação veno-
sa (com midazolam 3 mg e fentanil 100 mcg), a indu-
ção anestésica foi feita com propofol 3,5 mcg.ml-1 em 
bomba infusora (BI) alvo-controlada e remifentanil 0,2 
mcg/kg/min-1 em BI. Realizada a passagem de uma 
máscara laríngea no 5, com manutenção da ventilação 
em modo controlado por pressão (PCV) e fração ins-
pirada de oxigênio (FiO2) 60%. Gasometrias arteriais 
foram realizadas durante o procedimento, o qual durou 
cerca de 2 h, evidenciando SpO2 82–85% e pressão 
parcial de oxigênio arterial (PaO2) > 400 mmHg. Ao 
término, o paciente despertou estável, sem queixas, 
com SpO2 57% em ar ambiente, sendo encaminhado 
à unidade coronariana. Discussão: Adotou-se a aneste-
sia venosa total com propofol e remifentanil por inter-
ferirem minimamente com a eletrofisiologia dos feixes 
de condução anômalos. Além disso, pesquisas atuais 
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apontam para o fato de o propofol apresentar efeitos 
antioxidantes, diminuindo a formação de radicais livres 
e proporcionando menores riscos de descompensação 
clínica. Como o azul de metileno (tratamento para a 
metahemoglobinemia), pode piorar a condição de pa-
cientes com deficiência de G6PD, outros tratamentos 
devem ser instituídos em situações de crise (oxigenio-
terapia hiperbárica e exsanguíneotransfusão). É vital o 
entendimento das vias das pentoses e dos sistemas 
envolvidos nas reações de oxirredução, uma vez que a 
prevenção ainda parece ser o melhor tratamento.
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Introdução: O cuidado pós-operatório (PO) é um serviço 
que necessita de coordenação e integração multipro-
fissional, atuando em conjunto médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, dentre outros. 
O uso de aplicativos (app) na prática médica está se 
tornando cada vez mais comum. No campo da aneste-
siologia, no entanto, ainda há poucos relatos sobre va-
lidação da usabilidade de aplicativos visando melhorar 
a prática médica assistencial. O objetivo deste estudo 
é desenvolver e avaliar a usabilidade de um aplicativo 
como ferramenta de integração no cuidado do paciente 
na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). Méto-
dos: Desenvolvemos um aplicativo para que, através da 
tecnologia, pudéssemos facilitar a prática assistencial 
no cuidado pós-operatório, e posteriormente foi reali-
zada uma pesquisa descritiva-exploratória em 2 etapas 
para avaliar o aplicativo e validar a sua usabilidade como 

ferramenta para auxílio do cuidado pós-operatório me-
diante uso do questionário system usability scale (SUS), 
em três grupos de profissionais diferentes: anestesiolo-
gistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem (TE). Re-
sultados: Com o avanço da tecnologia e a popularização 
de aparelhos celulares, é cada vez mais comum o uso 
de apps voltados para facilitar a rotina de profissionais 
da saúde. Uma vantagem dos apps em relação a soft-
wares de computadores ou similares é a facilidade de 
sua utilização em qualquer localização por meio do uso 
de smartphones, os quais são portáteis, utilizam internet 
móvel e já são adquiridos para uso pessoal pela grande 
maioria da população. Entretanto, algumas limitações 
que podem surgir são falta de conhecimento quanto às 
funções do aplicativo, pouca usabilidade ou dificuldade 
de acesso aos dados dos pacientes. Essas restrições, 
contudo, não se limitam apenas às aplicações móveis 
e poderiam ocorrer com qualquer espécie de registros 
médicos eletrônicos. Em nosso estudo, os 3 grupos 
consideraram que os aplicativos facilitam atividades co-
tidianas no trabalho. Porém, só fazem parte da prática 
diária no grupo composto por anestesiologistas e en-
fermeiros possivelmente porque os TE são responsáveis 
por atividades possivelmente não seriam facilitadas pelo 
uso de aplicativos, como sinais e sintomas, administrar 
medicamentos e fazer curativos. O modelo inicial pas-
sou por aperfeiçoamentos após sugestões tanto de es-
pecialistas em anestesiologia quanto de entrevistados. 
Conclusão: Achados no nosso estudo sugerem que o 
software desenvolvido tem um nível aceitável de aplica-
bilidade, facilita a realização de atividades cotidianas de 
trabalho, diminui a ocorrência de erro e aumenta a se-
gurança do profissional de saúde no que se refere aos 
cuidados na SRPA.
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Introdução: Parotidite aguda no pós-operatório, ou 
“anesthesia mumps”, é um evento descrito desde 
1960. Apesar de a literatura apresentar ampla incidên-
cia (0,2–17%), essa complicação é frequentemente 
desconhecida e pode ocorrer após cirurgias abdomi-
nais, torácicas e neurocirurgias. A fisiopatologia é as-
sociada à obstrução transitória do ducto salivar e sua 
evolução ainda não é bem estabelecida, com relatos 
de desfechos desfavoráveis como supuração, paralisia 
do nervo facial e obstrução de vias aéreas. Relato de 
caso: Homem, 60 anos, 58 kg, sem comorbidades pré-
vias. Submetido a nefrectomia parcial esquerda video-
laparoscópica, por suspeita de neoplasia renal, sob 
anestesia geral balanceada. Indução venosa com fen-
tanil 3 mcg.kg-1; propofol 2 mg.kg-1 e cisatracúrio 0,1 
mg.kg-1. Após indução, ventilação com bolsa-válvula-
-máscara e intubação orotraqueal com cânula 8,0 com 
cuff. Manutenção com sevoflurano e posicionamento 
em decúbito lateral direito. A duração da cirurgia foi 
de 280 min, estando o paciente em posição cirúrgica 
por 310 min. Durante cirurgia, foi infundido 2500 ml de 
cristaloide, sem necessidade de vasopressores ou he-
moderivados. A antibiótico profilaxia, com cefazolina, 
foi realizada 1 h antes da incisão. Extubado ao térmi-
no da cirurgia sem intercorrências. Na sala de recu-
peração pós-anestésica, foi notado abaulamento em 
região mandibular à direita medindo 5 cm de diâmetro, 
indolor, sem creptos ou pulsação à palpação. Pacien-
te mantinha perviedade de vias aéreas, sem queixas. 
Após 24 h da cirurgia, percebido expressivo aumento 
de volume mandibular e submandibular à direita com 
hiperemia da pele adjacente. Exames laboratoriais sem 
alterações significativas. Avaliado pela equipe de otor-
rinolaringologia que descartou afecções em ouvido 
médio. Ultrassonografia com evidência da parotidite. 
Mantido apenas medidas para controle álgico se ne-
cessário. Após 48 h de pós-operatório, paciente apre-
sentou significativa redução do edema e da hiperemia 
cervical (realizado registro fotográfico a cada 24 h). 
Alta hospitalar no 3o dia de pós-operatório, conforme 
programação da urologia. Discussão: A prevalência e 
etiologia da parotidite pós-operatória ainda são incer-
tas. Apesar de rara, a parotidite geralmente tem curso 
benigno. Fatores frequentemente associados são rela-
cionados ao aumento de pressão dentro da cavidade 
oral durante a ventilação sob máscara, desidratação 
com aumento da espessura das secreções, obesida-
de e posição da cabeça. Becker sugeriu que bactérias 
(aeróbias e anaeróbias) não sensíveis aos antibióticos 
profiláticos pudessem estar relacionadas. Entretan-
to, o uso terapêutico de antibióticos não é consenso. 
Neste caso, foi considerada como etiologia principal 

a posição de decúbito lateral com provável obstrução 
do ducto de Stesen. Isso corrobora com outros casos 
já relatados, sendo possivelmente o principal fator de-
sencadeante.
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Introdução: Muitas são as causas da mudança de co-
loração da urina durante um procedimento cirúrgico. 
Dentre delas, temos a administração de azul de meti-
leno, devido à combinação da urina amarela normal ao 
pigmento azul; corantes artificiais; infecções urinárias 
causadas por pseudomonas, podendo produzir urina 
verde devido à produção de piocianina e pigmentos 
de pioverdina; e, por fim, através dos medicamentos 
com grupo fenol, incluindo a prometazina, cimetidina e 
propofol, que contêm grupos “fenol” que são conjuga-
dos no fígado e subsequentemente excretados pelos 
rins. O objetivo deste relato de caso tem como base 
saber identificar o fator causal por trás de tal altera-
ção promovida pelo propofol e como proceder. Relato 
de caso: Paciente do sexo feminino, 87 anos, 41 kg, 
estado físico ASA III, com diagnóstico de hipertensão 
arterial sistêmica, dislipidemia, asma, e história de 
pós-operatório recente de colectomia total por neo-
plasia, vem internada por quadro de mudança do há-
bito intestinal associada a dor e distensão abdominal 
importante, sendo encaminhada de urgência ao centro 
cirúrgico para realização de laparotomia exploradora 
devido a hipótese de abdome agudo obstrutivo. Rea-
lizada anestesia geral balanceada, com administração 
inicial de 100 mcg de fentanil, 100 mg de propofol, e 
100 mg de rocurônio, e subsequente manutenção ina-
latória com desflurano. Optado também, por punção 
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arterial invasiva e punção venosa central. Durante o 
procedimento, foi notada alteração súbita da colora-
ção urinária para esverdeada, sendo levantada a hipó-
tese de associação com a administração de propofol, 
uma vez que outras causas foram descartadas. Ao final 
do procedimento, a coloração normal veio sendo reto-
mada, uma vez que não foram mais utilizadas outras 
doses da medicação. Durante todo o procedimento, 
a paciente permaneceu estável, sendo encaminhada 
em ventilação mecânica para a unidade de terapia in-
tensiva. Discussão: O propofol é principalmente meta-
bolizado no fígado e excretado na urina, predominan-
temente como glucuronídeos e conjugados de sulfato 
de quinol. Acredita-se que a cor verde da urina seja 
atribuída à presença desses derivados quinol, ocor-
rendo quando a depuração renal do propofol excede 
a eliminação hepática. Importante ressaltar que esse 
fato pode ocorrer tanto em infusões contínuas como 
após dose única da medicação, e cessa assim que é 
finalizada sua administração.
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Introdução: A distrofia miotônica de Steinert tem inci-
dência estimada de 1 em 8000 nascimentos, e a sua 
prevalência mundial varia de 2,1–4,3/100.000 habitan-
tes. É uma doença multissistêmica autossômica do-
minante que pode apresentar complicações graves, 
como a crise miotônica, que é a contração muscular 
persistente, sendo desencadeada por vários fatores, 
incluindo dor, estresse emocional, hipotermia, tremo-
res e estímulo mecânico ou elétrico. A crise miotônica 
pode ser generalizada e constituir grande problema 
para a anestesia, pois, em caso de acometimento dos 
músculos laríngeos e respiratórios, a intubação pode 
se tornar difícil ou até impossível. Outras complica-
ções associadas à doença de Steinert são catarata, 

alopecia, disfagia, síndrome de hipertermia maligna 
(SHM) e alterações hormonais (hipotireoidismo). Rela-
to de caso: Paciente de 17 anos, 53 kg, sexo feminino, 
estado físico ASA III, portadora de distrofia miotônica 
tipo I (doença de Steinert, com história familiar positi-
va em mãe e irmão), hipotireoidismo e déficit cognitivo 
leve. Programada abordagem cirúrgica eletiva de co-
lecistectomia por videolaparoscopia devido a colecis-
topatia crônica calculosa com sintomas recorrentes. A 
sala cirúrgica teve preparo adequado no dia anterior ao 
procedimento, realizada descontaminação do circuito 
respiratório com 10 L de O2 por 20 min após troca do 
material de reabsorção de CO2 e checagem de dispo-
nibilidade de kit para tratamento precoce da SHM com 
dantrolene sódico. Foi realizada indução anestésica 
com fentanil 150 mcg, propofol 100 mg e atracúrio 12,5 
mg, intubação orotraqueal e manutenção com aneste-
sia venosa total alvo-controlada (propofol 2–3 mcg/ml 
e remifentanil 0,15 mcg/kg.min-1) sob monitorização 
contínua (cardioscopia, pressão arterial não invasiva, 
capnografia, termômetro e TOF). Ao fim do procedi-
mento cirúrgico, que durou em torno de 90 min, obser-
vou-se 4 respostas ao TOF, com 100% de recuperação 
T4/T1, permitindo a extubação com segurança após 
cessação da anestesia venosa sem necessidade de 
descurarização e realizada analgesia com morfina 4 mg 
SC. A paciente foi transportada em seguida para recu-
peração pós-anestésica em CTI. Discussão: O manejo 
anestésico do paciente portador de distrofia miotônica 
de Steinert deve levar em consideração o risco poten-
cial de complicação com SHM, o que exige especial 
cuidado na seleção dos fármacos utilizados (evitar ha-
logenados e bloqueador neuromuscular despolarizan-
te), priorizando realizar anestesia venosa total, uso de 
bloqueador adespolarizante de ação moderada, como 
o atracúrio, e monitorização da função neuromuscu-
lar com TOF. Algumas deformidades osteomusculares 
podem também contribuir para dificultar manuseio da 
via aérea e o posicionamento cirúrgico. Neste caso, a 
paciente apresentava dentes protusos, abertura bucal 
limitada, pectus carinatum, pé torto congênito, hiper-
cifose cervicotorácica, hiperlordose lombar e espinha 
bífida sacral.
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Introdução: Os divertículos traqueais são evaginações 
únicas ou múltiplas da parede traqueal, benignas e rara-
mente diagnosticadas. Sua real incidência é desconhe-
cida e os poucos relatos na literatura se devem ao seu 
caráter usualmente assintomático. O caso descreve uma 
paciente sintomática submetida ao tratamento cirúrgico 
e o desafio diante de uma causa incomum de intuba-
ção orotraqueal (IOT) difícil. Relato de caso: Mulher de 
35 anos, portadora de asma brônquica, com queixa de 
disfonia e disfagia progressiva há 3 anos. Revelada em 
videolaringoscopia edema e hiperemia da prega intera-
ritenoide e retração do terço médio da prega vocal es-
querda, com boa mobilidade e coaptação incompleta. A 
tomografia computadorizada cérvico-torácica identificou 
ar mediastinal em topografia póstero-lateral direita da tra-
queia, medindo 3,3x1,2x1,1 cm, sugerindo um divertículo 
traqueal (DT). Indicada traqueoplastia e ressecção do DT 
sob anestesia geral com IOT, sem evidências de predi-
tores significativos de via aérea difícil, exceto um edema 
cervical importante. Em sala cirúrgica, a ventilação com 
máscara foi sem esforço. A laringoscopia direta com a lâ-
mina curva no4 não visualizou as pregas vocais, sugerin-
do Cormack-Lehane grau 3, feita a otimização da técnica 
com novas tentativas de IOT sem sucesso. Alcançado o 
êxito com o auxílio do bougie e um tubo endotraqueal  
7,5 mm com balonete, embora não visualizadas as pre-
gas vocais. A extubação foi realizada sem intercorrências. 
Discussão: O DT é uma anormalidade anatômica rara da 
traqueia, sendo cada vez mais relatado na literatura, es-
pecialmente em exames radiológicos, como um achado 
incidental. Situa-se frequentemente na parede posterior 
da traqueia e a presença do arco aórtico e do esôfago 
amparam a parede traqueal esquerda, tornando a proje-
ção direita usual. Sua etiologia congênita ou adquirida di-
fere basicamente pela histologia. Independentemente de 
sua origem, a forma assintomática prevalece. Sintomas 
são raros e inespecíficos, podendo incluir tosse crônica, 
dispneia, edema cervical, disfonia, disfagia, paralisia do 
nervo laríngeo recorrente e traqueobronquite de repeti-

ção. O tratamento é conservador para os assintomáticos 
e a cirurgia é uma alternativa na presença de sintomas. 
A intubação desses pacientes representa um grande de-
safio para os anestesiologistas e deve ser planejada com 
cautela, visto que a limitada experiência até então rela-
tada tem demonstrado adversidades na anestesia geral 
com intubação traqueal, como ruptura acidental do DT, 
posicionamento inadequado do tubo e dificuldades de 
intubação ou ventilação.
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Introdução: A doença de Charcot-Marie-Tooth (DCMT), 
ou neuropatia motora e sensitiva hereditária, é uma doen-
ça neurológica periférica caracteriza por fraqueza e atrofia 
muscular distal progressiva. Acomete 1 em cada 10.000 
pessoas, que frequentemente necessitam de cirurgias para 
correção de deformidades. Não há na literatura consenso 
sobre a melhor técnica anestésica, visto que há o temor de 
piora do quadro nos casos de bloqueios espinhais, do efei-
to adverso com o uso dos relaxantes musculares, e mesmo 
o surgimento de hipertermia maligna com a anestesia geral. 
O presente estudo teve como objetivo avaliar a experiência 
anestésica de pacientes com DCMT submetidos a cirur-
gias, e a percepção dos mesmos em relação ao efeito da 
técnica anestésica na evolução da doença. Métodos: Foi 
utilizado para o estudo um questionário enviado para porta-
dores de DCMT através de mídias sociais, com a coleta de 
dados sociodemográficos e informações referentes a tipos 
de cirurgias e anestesias a que foram submetidos, assim 
como potenciais interferências da anestesia na evolução da 
doença. Para análise estatística, foram obtidas a média e 
desvio padrão (M±DP) para as variáveis quantitativas; e a 
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variáveis categóricas pela distribuição de frequência. Para 
a correlação entre as variáveis categóricas, utilizou-se o 
teste exato de Fisher com p < 0,05 considerado significa-
tivo. Resultados: Responderam ao questionário 103 pes-
soas com DCMT, com a maioria (70%) pertencente ao tipo 
1 da DCMT. A idade média de 46,2 anos (9–66 anos), 11 
(10,6%) masculinos, 83 (80,5%) femininos, e 9 (8,3%) não 
definiram o gênero. Setenta por cento (n = 72) dos entre-
vistados apresentam mais de um membro da família com 
a DCMT, e 97,1% deles (n = 100) foram submetidos a pelo 
menos 1 cirurgia, em um total de 324 cirurgias, com mé-
dia de 3,2 cirurgias por pacientes. As principais cirurgias 
foram as obstétricas e ortopédicas, sendo as cirurgias de 
membro inferior mais prevalentes. Setenta e três por cen-
to dos pacientes relataram não ter recebido informações 
sobre o procedimento. Trinta e seis pacientes (34,9%) re-
lataram piora dos sintomas após a cirurgia, sendo que 9 
(26,4%) receberam raquianestesias, 1 (2,7%) peridural, 2 
(5,8%) anestesia geral, 22 (67,7%) anestesias combinadas, 
e 2 (5,8%) não souberam a técnica utilizada. Três pacientes 
descobriram a DCMT devido à piora dos sintomas após a 
cirurgia. Não houve relação entre a técnica anestésica e a 
piora dos sintomas (p = 0,87). Conclusão: Os resultados do 
estudo mostraram que pacientes com DCMT parecem to-
lerar bem o procedimento anestésico cirúrgico. No entanto, 
uma exacerbação da doença pode ocorrer após cirurgias, 
e essa informação deve ser compartilhada com o paciente.
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Introdução: A embolia gasosa no ato operatório é fre-
quentemente associada à posição de Fowler em pro-
cedimentos neurocirúrgicos, contudo pode ocorrer em 

qualquer posicionamento no qual o sítio cirúrgico esteja 
acima do nível do coração. A difusão de ar na circula-
ção pode provocar choque circulatório com repercussões 
hemodinâmicas graves. É importante compreender for-
mas de detectá-la precocemente e manejar adequada-
mente suas implicações clínicas. Relato de caso: GENS, 
15 anos, masculino, ASA I. Submetido a ressecção de 
nasoangiofibroma em fossa nasal direita com dorso po-
sicionado a 30o em aclive. Previamente à indução anes-
tésica, realizou-se a monitorização com linha arterial em 
artéria radial direita e punção de acesso venoso central 
em veia jugular interna esquerda guiada por ultrassono-
grafia. Como técnica anestésica, optou-se por anestesia 
geral balanceada sem quaisquer intercorrências durante a 
indução. Decorrida 1h15min do procedimento, como par-
te da técnica adotada pela equipe cirúrgica, realizou-se 
a infusão de peróxido de hidrogênio na massa tumoral. 
Aproximadamente 1 min após, houve queda repentina da 
EtCO2 (de 38 para 23), associada a taquicardia sinusal 
(frequência cardíaca de 90 para 120) e hipotensão. Frente 
às alterações observadas, aventou-se a hipótese de em-
bolia gasosa pelas repercussões clínicas, posicionamen-
to do paciente e associação com a infusão de peróxido 
de hidrogênio. Imediatamente, foi interrompido o proce-
dimento cirúrgico, retornado dorso para posição neutra e 
realizada a aspiração pelo acesso venoso central sem re-
torno de gás. Gradualmente, houve retorno ao estado he-
modinâmico basal com normalização da EtCO2, frequên-
cia cardíaca e pressão arterial, sem outras repercussões 
clínicas. A equipe cirúrgica retornou o paciente à posi-
ção inicial e continuou o procedimento, que ocorreu sem 
outras intercorrências. Discussão: Embolia gasosa pode 
ocorrer quando há uma pressão negativa entre o sítio ci-
rúrgico e o átrio direito. Outrossim, o uso de peróxido de 
hidrogênio, ao entrar em contato com o tecido, libera oxi-
gênio, que pode se dissolver rapidamente na circulação. 
Nesses casos, as alterações mais comuns detectáveis 
na monitorização são declínio da capnografia, taquicar-
dia e, em casos graves, hipotensão e dessaturação. Os 
sinais clínicos são associados à redução súbita do débi-
to cardíaco. O prognóstico do quadro associa-se princi-
palmente ao volume de gás infundido, sendo a detecção 
rápida e manejo adequado fundamentais para evolução 
favorável. Recomenda-se retornar o paciente ao decúbi-
to dorsal neutro, a fim de interromper a entrada de gás, 
e aspirar o acesso venoso central para retirar o volume 
gasoso infundido da circulação. O diagnóstico definitivo, 
no caso apresentado, não pôde ser estabelecido devido à 
ausência de ecocardiografia transesofágica intraoperató-
ria. Porém, os achados clínicos, a posição do paciente e 
o uso de peróxido de hidrogênio tornam a embolia gasosa 
a principal hipótese diagnóstica.
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com miastenia gravis: relato de caso
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Introdução: Pacientes com doenças neuromusculares 
como a miastenia gravis podem apresentar-se como ca-
sos desafiadores do ponto de vista anestésico. Na mias-
tenia gravis, ocorre a destruição autoimune de receptores 
nicotínicos de acetilcolina na membrana pós-sináptica 
da junção neuromuscular, causando fadiga e fraqueza 
localizada ou generalizada. Sendo assim, o risco de blo-
queio neuromuscular residual e falha de extubação após 
anestesia geral é um ponto de preocupação. Nesse con-
texto, através do seguinte relato, temos como objetivo 
discutir a escolha da técnica anestésica para pacientes 
com miastenia gravis. Relato de caso: Paciente feminino, 
39 anos, ASA II, antecedente pessoal de miastenia gravis 
diagnosticada em 2001, acometimento ocular e sinto-
mas generalizados leves (disfonia, disfagia e fadiga), sem 
crises miastênicas e timectomia em 2006. Internou-se 
eletivamente para histerectomia total abdominal e salpin-
gectomia bilateral. Não apresentava crises miastênicas 
recentes e estava em uso de brometo de piridostigmina 
180 mg/dia, azatioprina 150 mg/dia e prednisona 10 mg/
dia, em processo de descontinuação. Ao exame físico, 
apresentava voz disfônica, semiptose palpebral bilateral, 
fatigabilidade palpebral, sem assimetrias. Na sala cirúrgi-
ca, foi administrado 1 mg de midazolam EV e procedida 
a técnica anestésica com peridural lombar e anestesia 
geral sem uso do bloqueador neuromuscular. Realizada 
peridural com 6 ml de bupivacaína 0,25% sem vasocons-
tritor e 2 mg de morfina. Em seguida, foi realizada indu-
ção com isoflurano 2%, 250 mg de fentanil e 200 mg de 
propofol, e mantida anestesia geral com propofol em TCI 
e isoflurano 1,3% durante todo o procedimento. Após 45 
min do fim da administração de anestésicos venosos e 
inalatórios, a paciente assumiu a ventilação espontânea 

com volume satisfatório e despertar consciente e orien-
tado. Foi extubada em sala cirúrgica e transferida para 
unidade de terapia intensiva. Discussão: Pacientes com 
doenças neuromusculares apresentam um risco maior 
de complicações perioperatórias relacionadas ao uso de 
fármacos anestésicos. O caso relatado descreve a es-
colha da anestesia combinada sem o uso de bloquea-
dor neuromuscular, a qual pode ser uma opção, visto 
que o uso de monitores de profundidade de bloqueio 
neuromuscular ou reversores de bloqueadores não es-
tão disponíveis em diversos serviços e a mínima dose 
de bloqueador neuromuscular adespolarizante (BNMA) 
pode levar ao bloqueio neuromuscular intenso associado 
a uma recuperação prolongada e inadequada. Sabe-se 
que a anestesia regional pode diminuir a necessidade 
de bloqueio neuromuscular e também tem papel funda-
mental no controle da dor no período pós-operatório. O 
uso de baixas doses de opioides, além de evitar o efeito 
depressor sobre o sistema respiratório, proporciona um 
retorno mais rápido das funções gastrointestinais fisio-
lógicas, sendo possível o retorno da medicação de uso 
contínuo, dificultando uma possível crise miastênica de-
sencadeada pelo próprio estresse cirúrgico.
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Introdução: A baixa disponibilidade de dispositivos efi-
cientes para realizar o manejo de via aérea difícil pode 
levar a complicações graves. Com o intuito de facilitar 
a realização do procedimento de intubação orotraqueal, 
uma das estratégias utilizadas é o uso de videolaringos-
cópios, porém um dos principais limitantes para seu uso 
é o alto custo. Nesse contexto, foi criado um videolarin-
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goscópio de ângulo agudo, manufaturado por impressão 
3D, que é utilizado com sonda endoscópica de baixo custo. 
O objetivo deste estudo é comparar o tempo de intubação 
e a dificuldade referida pelos participantes na intubação de 
manequins com o videolaringoscópio de manufatura pró-
pria e o videolaringoscópio tradicional. Métodos: Estudo 
clínico prospectivo, randomizado, cruzado, com 60 partici-
pantes médicos residentes em uma instituição terciária de 
saúde. Os participantes foram randomizados em 2 grupos, 
realizando a primeira tentativa com o videolaringoscópio 
de impressão 3D (VL 3D) ou com o videolaringoscópio co-
mercial tradicional (VL tradicional). Foram realizadas intu-
bações em manequins com ambos os videolaringoscópios 
e avaliados o tempo de cada tentativa e a dificuldade refe-
rida pelo participante com cada dispositivo. Resultados: A 
mediana do tempo de intubação foi de 19 s com o video-
laringoscópio 3D e 15,5 s com o videolaringoscópio tra-
dicional, sem diferença estatística. O sucesso na primeira 
tentativa foi de 91,6% com ambos os dispositivos. Não 
existiu diferença estatística na mediana da percepção de 
dificuldade de 0–10 referida pelos participantes para cada 
videolaringoscópio. Não ocorreu diferença na frequência 
de sucesso na primeira tentativa, independente do gru-
po analisado. A mediana do tempo de intubação com o 
videolaringoscópio tradicional foi de 13 s no grupo que 
iniciou com o videolaringoscópio 3D e 20 s no grupo que 
iniciou com videolaringoscópio tradicional, com p = 0,001. 
Apenas 40% dos participantes já tinham utilizado videola-
ringoscópio e 50% dos residentes realizaram mais de 40 
intubações na vida profissional. Conclusão: Não ocorreu 
diferença estatística entre o videolaringoscópio de impres-
são 3D e o videolaringoscópio tradicional quanto ao tempo 
de intubação, sucesso em primeira tentativa e dificuldade 
referida pelo participante para realização do procedimento. 
A vantagem quanto ao custo do dispositivo de impressão 
3D é significativa, no entanto, existem limitações na inter-
pretação do estudo, como o fato de alguns dos participan-
tes já terem experiência com o uso do videolaringoscópio 
comercial tradicional utilizado e não possuírem experiên-
cia com o dispositivo de manufatura própria. Além disso, 
não foi realizado nenhum treinamento prático prévio com 
os participantes, podendo não corresponder à prática de 
serviços que promovam programas de treinamento. Outro 
fator limitante ao uso do videolaringoscópio de manufatura 
própria é a falta de protocolo de higienização do equipa-
mento, assim como a falta de registro na Anvisa.

Referências
Almeida VS, Almeida VS, Campos GO. Desafios da pro-
totipagem, confecção e utilização de videolaringoscó-
pios produzidos por manufatura própria em impressoras 
3D. Braz. J. Anesthesiol. 2021;309-11.

Rufach D, Santos S, Terebiznik M. Simulation of pedia-
tric intubation using a low-cost videolaryngoscope in the 
setting of the COVID-19 pandemic. Arch Argent Pediatr. 
2021;119(4):270-2.

Hemorragia alveolar difusa associada ao 
uso de sevoflurano? Relato de caso
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Introdução: A hemorragia alveolar difusa (HAD) ocorre 
devido a lesão da microvasculatura pulmonar levando à 
coleção de sangue dentro do alvéolo, e sua principal ma-
nifestação clínica é a hemoptise. Está associada a diver-
sas condições, como vasculites sistêmicas ou doenças do 
tecido conjuntivo, porém, em um contexto de anestesia 
geral, deve-se pensar em edema pulmonar por pressão 
negativa, muitas vezes subdiagnosticado. Sua associação 
com o uso de gases halogenados também tem sido espe-
culada na literatura. Relato de caso: Paciente, sexo femini-
no, 39 anos, com cisto anexial direito e mioma subseroso, 
submetida a videolaparoscopia para anexectomia e mio-
mectomia. Apresentava HAS, DM 2, obesidade (IMC 47), 
hipotireoidismo e hiperuricemia, em uso domiciliar de lo-
sartana, metformina, levotiroxina, cálcio, alopurinol e deso-
gestrel. Já havia sido submetida a cesariana sob bloqueio 
de neuroeixo, e a tireoidectomia com paratireoidectomia 
sob anestesia geral, sem intercorrências. Após monitori-
zação básica e venóclise, realizada indução venosa com 
remifentanil, propofol, cetamina e rocurônio e manutenção 
balanceada com 1 CAM de sevoflurano. O procedimento 
cirúrgico foi realizado em Trendelenburg e durou 80 min, 
com sangramento habitual. Recebeu 1500 ml de solução 
cristaloide e, para analgesia, dipirona, cetorolaco e morfi-
na. Extubação sem intercorrências. Encaminhada estável 
e com bom padrão respiratório para a SRPA. Recebeu alta 
hospitalar pela equipe cirúrgica no mesmo dia devido à 
excelente evolução, sem dor ou queixas. Entretanto, após 
36 h, a paciente apresentou dispneia, tosse e hemoptise, 
retornando ao hospital com SpO2 entre 75–85%. Ficou 
internada no CTI por 9 dias, utilizando o cateter nasal de 
alto fluxo, com boa resposta ao tratamento de suporte. 
Realizada angiotomografia de tórax para avaliação de 
tromboembolismo pulmonar, porém descartado, e detec-
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tado comprometimento extenso do parênquima pulmonar 
sugestivo de HAD. Iniciada investigação etiológica exten-
sa do quadro de insuficiência respiratória aguda secundá-
ria a hemorragia alveolar, incluindo sorologias, screening 
infeccioso e de doenças reumatológicas imunomediadas, 
todas negativas. Discussão: Sevoflurano é um anestésico 
inalatório, cujas reações comuns incluem tosse, laringoes-
pasmo, obstrução das vias aéreas e sialorreia. A sua rela-
ção com HAD ainda não está completamente elucidada, 
porém existem alguns relatos de caso de hemorragia al-
veolar em pacientes que receberam sevoflurano detecta-
da nas primeiras horas após a extubação. Alguns autores 
sugerem uma ação direta do anestésico inalatório, mas 
também se deve considerar a presença de um comprome-
timento mecânico gerando pressão negativa não diagnos-
ticado. Como a etiologia do quadro dessa paciente ainda 
não foi esclarecida, consideramos importante o relato do 
caso, uma vez que a hipótese de uma manifestação mais 
tardia de hemorragia alveolar associada direta ou indireta-
mente ao sevoflurano não pode ser descartada.

Referências
Hao D, Basnet S, Melnick S, Kim J. Negative pressure 
pulmonary edema-related diffuse alveolar hemorrhage 
associated with Sevoflurane and cigarette smoking. J 
Community Hosp Intern Med Perspect. 2019;9(3):247-51.
Mersh R, Ross C. Postoperative diffuse alveolar haemor-
rhage: insidious negative pressure or sevoflurane indu-
ced? BMJ Case Rep. 2018;2018:bcr2017222010.

Hemorragia aguda grave com transfusão 
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Introdução: Os sarcomas primários ósseos e de tecidos 
moles pélvicos são as principais indicações do proce-
dimento cirúrgico ortopédico de hemipelvectomia. Esta 
pode ser realizada através de duas abordagens: exter-
na, em que ocorre a amputação do membro, e interna, 
na qual se tem a preservação do membro. Atualmente, 
tem-se realizado mais a hemipelvectomia com aborda-
gem interna, uma vez que apresenta menor dano tecidual 
e diminuição da resposta inflamatória. Nas cirurgias de 
grande porte, é frequente a ocorrência de sangramento 

agudo grave, distúrbios de coagulação e necessidade de 
transfusão maciça, sendo fundamental uma intervenção 
adequada e imediata em virtude da alta mortalidade e 
morbidade. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 
24 anos, 45 kg, portadora síndrome de Evans e de os-
teossarcoma osteoblástico de alto grau, localizado em 
região óssea de sacro e ilíaco à direita, com íntima liga-
ção com os feixes vasculares desta região. Foi subme-
tida eletivamente a cirurgia de sacro hemipelvectomia à 
direita associada à ligação de veia ilíaca interna direita. 
Procedimento cirúrgico realizado sob anestesia geral as-
sociada à raquianestesia. Durante o intraoperatório, no 
momento da desarticulação da região ilíaca direita, a pa-
ciente apresentou choque hemorrágico importante com 
necessidade de transfusão sanguínea maciça e correção 
de distúrbios de coagulação guiados por tromboelasto-
grafia rotacional. Durante o intraoperatório, foi realizada a 
administração de 9960 ml de concentrados de hemácias, 
913 ml de plasma fresco, 6377 de plaquetas, 14.000 ml 
de Plasma Lyte, 600 ml de albumina 20%, 14 g de fibri-
nogênio e 1000 mg ácido tranexâmico. Ao final da cirur-
gia, a paciente foi encaminhada para a UTI com infusão 
de noradrenalina 0,08 mcg/kg/min. Discussão: Nos ca-
sos de sangramento agudo nas cirurgias de grande por-
te, o manejo hemodinâmico adequado e a intervenção 
precoce são de extrema importância para o desfecho 
favorável do paciente, bem como a correção da acidose, 
hipotermia e distúrbios de coagulação. Neste caso, foi 
necessária a realização de transfusão maciça de hemo-
derivados e reposição de hemocomponentes. A transfu-
são maciça caracteriza-se por reposição sanguínea equi-
valente a 50% da volemia em 3 h; reposição de sangue 
correspondente a uma volemia ou superior em 24 h; ou 
ainda perda de 1,5 ml de sangue por kg/min por pelo 
menos 20 min. A necessidade de transfusão desta monta 
deverá ser justificada por uma avaliação criteriosa e guia-
da por fluxogramas que possibilitem a racionalização das 
transfusões necessárias, minimizando eventos adversos 
e complicações. O paciente em questão sofreu choque 
hemorrágico, o qual foi prontamente tratado, tendo os 
fatores predisponentes corrigidos de forma sistematiza-
da por meio de tromboelastografia rotacional, fato que 
impactou positivamente no resultado.
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Hemotórax após cirurgia aberta de ombro: 
relato de caso

Luiz Augusto Mariz Gomes*, Ricardo Andrade Alexandrino 
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Introdução: O hemotórax é uma complicação pós-ope-
ratória rara, porém grave e potencialmente fatal em 
pacientes submetidos a cirurgias abertas de ombro. 
A apresentação clínica é variável, podendo apresen-
tar desde sintomas respiratórios discretos e pequenas 
alterações radiográficas até insuficiência respiratória 
aguda. Relato de caso: Apresentamos o caso de um 
adulto de 37 anos que sofreu uma luxação acromio-
clavicular traumática e realizou em caráter eletivo uma 
transferência do ligamento coracoacromial e fixação 
com fios de Kirschner. Paciente era previamente hígi-
do, não estava em uso de qualquer medicação, po-
rém apresentava fratura transversa posterolateral sem 
desvio de múltiplos arcos costais à esquerda (4a a 8a 
costelas) de tratamento conservador, secundária ao 
trauma recente. Exame físico pré-operatório era nor-
mal. Ele foi admitido estável, recebeu monitorização 
padrão e foi submetido a um bloqueio de plexo bra-
quial interescalênico, guiado por ultrassonografia, com 
15 ml de bupivacaína 0,375% seguido por anestesia 
geral. O procedimento cirúrgico ocorreu sem inter-
corrências. Entretanto, após a extubação, o paciente 
apresentou insuficiência respiratória aguda, eviden-
ciado por uma taquidispneia e queda da saturação de 
oxigênio, sendo realizada medidas de suporte respira-
tório. À ausculta pulmonar, apresentava um murmúrio 
vesicular reduzido globalmente e macicez à percussão 
do hemitórax ipsilateral. Também foi realizada radio-
grafia que mostrou uma opacidade sugerindo hemo-
tórax. Imediatamente, foi realizada drenagem do tórax 
confirmando o diagnóstico de hemotórax. Evoluiu com 
melhora imediata do padrão respiratório e foi encami-
nhado à enfermaria onde teve uma evolução favorável 
e após 7 dias, o dreno foi retirado e recebeu alta hos-
pitalar sem queixas. Discussão: Em paciente submeti-
do a uma cirurgia aberta de ombro com bloqueio inte-
rescalênico, que evolui com insuficiência respiratória 
no pós-operatório imediato, três principais diagnósti-
cos diferenciais devem ser considerados: bloqueio do 
nervo frênico, pneumotórax e hemotórax. A imediata 
realização de exame físico e radiografia são essenciais 
para garantir um tratamento adequado. Neste caso, foi 
detectado hemotórax, porém não era possível descar-

tar a presença de um bloqueio frênico associado, que 
contribuiria com a insuficiência respiratória. O trata-
mento com medidas de suporte respiratório com más-
cara facial e drenagem de tórax foram suficientes para 
evolução favorável.
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Introdução: As hérnias incisionais complexas são carac-
terizadas por uma perda de domínio intracavitário aci-
ma de 20% e estão associadas ao desenvolvimento de 
hipertensão intra-abdominal (HIA) durante e após seu 
reparo. A HIA e a síndrome compartimental abdominal 
(SCA) são complicações devastadoras e podem ser ma-
nejadas de forma mais adequada com a mensuração da 
pressão intra-abdominal (PIA) no período perioperatório. 
Relato de caso: CLK, feminino, 49 anos, obesa mórbida 
(IMC = 44 kg/m2), hipertensa. Portadora de hérnia ventral 
incisional complexa com saco herniário > 20 cm e perda 
de domínio de 34%. Preparo pré-operatório 3 dias antes 
da cirurgia com injeções de toxina botulínica tipo A em 
sítio cirúrgico. Ato anestésico configurado por venócli-
se com EC20G em MSD, cateter de peridural entre L1-
-L2, punção de artéria radial direita para mensuração de 
pressão arterial invasiva, punção de veia jugular interna 
direita guiada por ultrassonografia, cateterismo vesical 
de demora e intubação orotraqueal em sequência rápi-
da com inserção de tubo 8,0 com cuff antes da incisão. 
Não houve intercorrências durante o procedimento até 
início de ressutura de parede abdominal e reinserção de 
conteúdo cavitário, quando paciente apresentou instabi-
lidade hemodinâmica e necessitou de noradrenalina 0,4 
mcg/kg/min e vasopressina 0,02 U/ml IV, evoluindo com 
oligúria severa e acidose metabólica com hiperlactatemia 
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de 5,1 mmol/L. O procedimento durou 300 min, com in-
fusão total de 3000 ml de cristaloides. Após término do 
ato operatório, permaneceu 2 dias em unidade de terapia 
intensiva com mensuração intravesical contínua de PIA 
com valores acima de 40 mmHg, a despeito de diagnós-
tico precoce de SCA e terapia otimizada. Reabordada no 
D3 de pós-operatório com persistência de PIA elevada, 
acidose grave e aminas vasoativas em doses máximas. 
Evoluiu para PCR em assistolia 1 h após reincisão, sem 
retorno de circulação espontânea após 20 min de tenta-
tiva, conforme protocolo AHA-ACLS. Discussão: A SCA 
é frequentemente fatal e subdiagnosticada em pacientes 
pós-cirúrgicos. A mensuração de PIA intravesical é um 
método eficaz, de baixo custo e fácil realização com po-
tencial de alterar desfechos. Indivíduos obesos com hér-
nias incisionais complexas possuem maior probabilidade 
de desenvolver essa condição, especialmente quando se 
antecipa tempo cirúrgico prolongado. O momento ade-
quado de reabertura e alívio da PIA é discutido na lite-
ratura, sendo ressaltada a importância das medidas de 
esvaziamento luminal, bloqueio neuromuscular e otimi-
zação ventilatória – com menores índices de morbimor-
talidade quando comparadas à reabordagem cirúrgica 
precoce. A aferição pré, intra e pós-operatória imediata 
é preconizada nesses casos, pois é possível antecipar e 
planejar adequadamente o manejo anestésico, o planeja-
mento cirúrgico e a conciliação com a unidade pós-ope-
ratória, de modo a garantir uma maior sobrevida, menor 
taxa de complicações e necessidade de novas interven-
ções cirúrgicas.
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Hipertermia maligna induzida por estres-
se: um relato de caso
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Introdução: A hipertemia maligna (HM) é considerada 
uma grave complicação anestésica. Marcada por desre-
gulação do acoplamento excitação-contração do mús-
culo esquelético, é classicamente desencadeada pelo 
uso de alcano halogenado volátil e/ou relaxante muscular 
despolarizante. Embora raro, alguns episódios já relata-
dos podem ser precipitados por situações estressantes, 
como cirurgias, ou exercício físico intenso. A clínica é va-
riável, de início precoce ou tardio. O diagnóstico inicial é 
clínico, mas pode ser confirmado por meio do teste de 
contratura muscular in vitro, que deve ser realizado após, 
no mínimo, 6 meses do evento. O tratamento baseia-se 
na suspensão do fator causal, suporte e uso de dantrole-
ne. O objetivo deste relato é descrever um provável caso 
de hipertermia maligna induzida por estresse. Relato de 
caso: Criança, sexo masculino, 10 anos, asmático, sem 
cirurgias prévias ou história familiar de HM, proveniente 
de um pequeno serviço, no interior do estado, onde foi 
submetido a postectomia sob raquianestesia sem seda-
ção, uso de metoclopramida ou neurolépticos, e evoluiu, 
na SRPA, com mioclonia e hipertermia (41,5oC). Pensado 
em crise convulsiva, foi tratado com diazepam sem me-
lhora, a seguir feito propofol e intubado para proteção 
de vias aéreas. Persistiu com aumento progressivo de 
temperatura e mioclonia. Evoluiu com instabilidade he-
modinâmica e acidose metabólica, sendo considerada 
possibilidade de HM, iniciado dantrolene e medidas para 
resfriamento. Transferido para UTI em Belo Horizonte, 
onde permaneceu hipertérmico, com mioclonias e ele-
vação de creatinoquinase até 66.046 U/L. Mantido dan-
trolene por 24 h e suporte. Evoluiu com injúria renal agu-
da, necessitando de hemodiálise. Realizados tomografia 
de crânio, eletroencefalograma, ecocardiograma, amplo 
rastreamento infeccioso e painel de sequenciamento ge-
nético para doenças neuromusculares, todos sem alte-
rações. Após estabilização clínica, criança extubada e 
transferida para hospital com equipe de nefrologia pe-
diátrica, onde seguiu com recuperação da função renal e 
recebeu alta hospitalar. Discussão: A HM é uma doença 
rara, autossômica dominante, marcada por mutação, em 
especial, do gene do receptor rianodina (RYR), um canal 
de cálcio da membrana do reticulo sarcoplasmático. A 
clínica é marcada por hipercapnia, cianose, rigidez mus-
cular, sudorese, acidose, hipertermia e instabilidade he-
modinâmica. Podendo evoluir para grave rabdomiólise, 
como ocorreu no caso descrito. Apesar do padrão ouro 
para o diagnóstico necessitar de biópsia muscular, é per-
mitido o diagnóstico clínico. Seu tratamento baseia-se 
na interrupção do provável fator causal, hiperventilação, 
controle da temperatura e uso de dantrolene venoso. No 
caso relatado, a criança apresentou evolução altamente 
sugestiva de HM após evento estressante. Por ser re-
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cente, não foi submetida ao teste de contratura muscular 
in vitro, porém foram excluídos os diversos diagnósticos 
diferenciais, restando HM como maior hipótese.
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Hipertermia maligna fulminante: relato de 
caso
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Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma doença 
hereditária farmacogenética rara, desencadeada por 
agentes halogenados ou succinilcolina, caracteriza-
da por uma anormalidade no receptor rianodina, que 
provoca uma liberação descontrolada de cálcio no ci-
toplasma do músculo estriado esquelético. Relato de 
caso: Paciente masculino, 25 anos, ASA I, com fratura 
grave de úmero proximal. Negou passado cirúrgico e in-
tercorrências anestésicas em familiares próximos. Sub-
metido inicialmente a abordagem cirúrgica de urgência 
para controle de danos, sob bloqueio de plexo braquial 
e sedação, sem intercorrências. Submetido a novo pro-
cedimento dias depois para tratamento definitivo, sob 
bloqueio de plexo braquial supraclavicular guiado por ul-
trassom e anestesia geral balanceada com sevoflurano. 
Intubação com tubo aramado e posicionamento ventral. 
Indução anestésica sem intercorrências. Após 1 h, pa-
ciente iniciou com hipercapnia ascendente (35–60), ins-
tabilidade hemodinâmica e febre. Apesar das medidas 
estabelecidas de correção, evoluiu com piora clínica im-
portante (Tax: 42oC, EtCO2 > 90, taquicardia, sudorese 
profunda e rigidez muscular difusa), aventada a hipótese 
de hipetermia maligna. Interrompido procedimento cirúr-
gico, realizado reposicionamento do paciente, suspen-
so sevoflurano, ofertado oxigênio a 100%, submetido 
a resfriamento e propofol em infusão alvo-controlado. 
Iniciado dantrolene (dose de ataque). Gasometria arte-
rial evidenciou acidose respiratória (pCO2: 75), iniciadas 
medidas para controle da acidose e 2o ataque de dantro-
lene. Paciente manteve deterioração clínica, evoluiu com 

2 paradas cardiorrespiratórias assistidas, com duração 
total de 8 min, retornando à circulação espontânea com 
piora do choque. Paciente transferido para o CTI, reali-
zado o 3o ataque de dantrolene com resposta favorável, 
melhora da febre e queda o EtCO2 (40). Mantida dose 
de manutenção de dantrolene por 48 h. Manteve qua-
dro gravíssimo e evoluiu com disfunção orgânica grave, 
CIVD e síndrome compartimental abdominal. Evoluiu a 
óbito após 2 dias. Discussão: HM é uma doença heredi-
tária autossômica dominante com penetrância variável, 
portanto, com manifestações clínicas diversas, desde 
assintomático a fulminante fatal podendo ocorrer até 3 h 
pós-operatório. Estima-se que a taxa de incidência ge-
ral seja em torno de 1:250.000 submetidos a anestesia 
geral, sendo que cerca de 50% dos casos ocorrem após 
várias exposições aos fatores desencadeantes. O pa-
ciente em questão, sem nenhum fator de risco aparente, 
apresentou um quadro fulminante clássico a partir da 1a 
exposição a halogenado, com desfecho fatal apesar da 
suspeita e intervenção precoce. Apesar de não ter sido 
possível a realização do teste padrão ouro (contratura 
muscular), as manifestações clínicas exuberantes do 
caso sugerem o diagnóstico. Portanto, apesar da rari-
dade da HM, seu diagnóstico diferencial deve ser consi-
derado diante da suspeita clínica, devido à possibilidade 
de desfecho fatal.
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Identificação da membrana cricotireoidea: 
palpação digital versus ultrassonografia. 
Estudo observacional
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Introdução: A principal causa de eventos respiratórios ad-
versos graves em pacientes submetidos a anestesia é a 
dificuldade na intubação orotraqueal. Múltiplas tentativas 
podem resultar em lesões e culminar em uma situação 
de “não intubo, não oxigeno”, colocando a cricotireoi-
dostomia de emergência como procedimento potencial-
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mente salvador, capaz de prevenir lesões neurológicas 
permanentes ou morte. Entretanto, tal procedimento é 
infrequente na prática médica, podendo ser um evento 
único na prática anestésica. A imprecisão na identificação 
da membrana cricotireoidea por meio da palpação digi-
tal está entre um dos erros mais comuns, resultando no 
posicionamento incorreto do dispositivo, levando a falha 
e complicações. Nesse cenário, a ultrassonografia forne-
cendo pontos de referência anatômicos precisos, pode 
melhorar a segurança do procedimento. Os objetivos des-
te estudo são comparar a palpação digital versus ultrasso-
nografia na localização da membrana cricotireoidea, além 
de verificar se há relação entre a dificuldade na palpação 
digital, o índice de massa corpórea (IMC) e o sexo do pa-
ciente, e relacionar o sucesso na localização membrana 
cricotireoidea utilizando a palpação com a experiência do 
examinador. Métodos: Foi realizado um estudo analítico, 
observacional e transversal baseado na comparação en-
tre a localização da membrana cricotireoidea através da 
técnica da palpação digital realizada pelos residentes de 
anestesiologia versus a utilização da ultrassonografia na 
identificação da mesma realizada pelo pesquisador. Os 
pacientes constituíram-se de adultos com idade igual ou 
superior a 18 anos, estados físicos ASA I–III, submetidos a 
cirurgia eletiva. Resultados: Participaram deste estudo 79 
pessoas, sendo 72,1% mulheres (n = 57) e 27,9% homens 
(n = 22), com idade mediana de 49 anos. O IMC variou 
entre 17–41,4. A taxa de acerto na localização da mem-
brana cricotireoidea foi de 62,0%. O tempo mínimo leva-
do para identificação foi de 1,9 s e o máximo de 43,6 s.  
Não houve associação entre o acerto e o tempo de re-
sidência médica dos avaliadores, nem entre a classifica-
ção do IMC e as variáveis acerto e tempo. As avaliações 
realizadas nos homens apresentaram maiores percentuais 
de acerto do que nas mulheres. O percentual de acerto 
foi maior nos homens não obesos (88,2%) em compara-
ção com homens obesos (60,0%), mulheres não obesas 
(59,0%) e obesas (44,4%). Conclusão: A palpação digital 
foi imprecisa na localização da membrana cricotireoidea. 
A localização correta da membrana cricotireoidea é mais 
fácil nos pacientes do sexo masculino e mais difícil na po-
pulação obesa. A experiência clínica não parece afetar o 
desempenho na localização da membrana cricotireoidea 
por meio da palpação digital.
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Introdução: A pandemia de COVID-19 surpreendeu por 
sua excepcionalidade, abrangência e, principalmente, ele-
vada mortalidade. Os profissionais da saúde rapidamente 
perceberam a necessidade de se instruir sobre a doença e 
as medidas de proteção individual durante o exercício da 
profissão, inclusive no cuidado dos pacientes assintomá-
ticos. Os anestesiologistas tiveram que se informar sobre 
as normas internacionais a respeito do uso dos equipa-
mentos e cuidados especiais com a manipulação das vias 
aéreas. Relato de caso: Tão logo decretada a pandemia, 
a SBA instituiu uma Comissão Temporária para o Enfren-
tamento da COVID-19 (CTE-Covid19), com a missão de 
atender às demandas dos anestesiologistas. A Comissão 
de Saúde Ocupacional da SBA foi incorporada à CTE-
-Covid19 e os trabalhos foram prontamente iniciados. 
Entretanto, a comunicação de todas as informações foi 
um problema a ser resolvido, considerando o grande nú-
mero de anestesiologistas e outros profissionais de saúde 
dispersos num país continental. Inicialmente, criou-se um 
endereço eletrônico próprio para receber as dúvidas (co-
ronavirus@sbahq.org), seguindo-se à criação de uma “lan-
ding page” dedicada. As perguntas enviadas pelo e-mail 
deram subsídios para que fosse elaborada uma lista de 
respostas às dúvidas mais frequentes (FAQ Covid-19). Por 
meio da mesma plataforma, foi instalada uma ferramenta 
de “bate-papo” em tempo real (JivoChat), que possibilitou 
a resposta imediata online dos profissionais que a aces-
savam. Para atender à demanda, foram convidados inte-
grantes de Comissões e Comitês da SBA para comporem 
o quadro de operadores do chat, cuja escala envolvia seu 
revezamento em turnos de 4 h, com suporte de segun-
das às sextas-feiras, das 8 h às 20 h. Esses voluntários 
foram treinados pela CTE-Covid19 na utilização do apli-
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cativo em computadores, celulares e tablets. O grupo de 
15 operadores participou ativamente da busca de artigos 
científicos e novas diretrizes publicadas, contribuindo com 
o compartilhamento das informações. A SBA apoiou tam-
bém com a participação dos seus setores de biblioteca, 
gerência e TI. O serviço permaneceu ativo entre 23/3/2020 
e 12/6/2020. Foram realizados mais de 500 atendimen-
tos, com perguntas, respostas e interações com trocas 
de mensagens. Os assuntos mais abordados incluíram 
perguntas sobre a doença, uso de equipamentos de pro-
teção individual, acesso às vias aéreas, cuidados com o 
aparelho de anestesia, relações de trabalho e implicações 
jurídicas, bem como a saúde ocupacional do anestesiolo-
gista. Ao encerramento do serviço de chat, foi elaborada 
uma coletânea com as principais contribuições, publicada 
no site da SBA e disponível gratuitamente aos associados. 
Discussão: As ações colaborativas aliadas às novas tec-
nologias de comunicação permitiram uma pronta resposta 
às dúvidas e apoio aos anestesiologistas brasileiros em 
um momento de crise sanitária, na qual a evolução das 
informações sobre a doença avolumava-se rapidamente.
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Importância da avaliação pré-anestésica 
na prevenção de complicações pulmona-
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: É sabido na prática clínica que as complica-
ções pulmonares pós-operatórias (CPP) estão relaciona-
das a elevadas taxas de morbimortalidade em pacientes 
submetidos a procedimentos cirúrgicos. Com isso, a ava-
liação pré-anestésica torna-se uma importante ferramen-
ta na estratificação de risco de tais complicações, que 
possuem taxas superiores a 25% e correspondem à se-
gunda causa de morbidade, atrás somente das complica-
ções cardiovasculares. Resultados: O risco anestésico-ci-
rúrgico pode ser entendido como a avaliação e estimativa 

de complicações em todo período perioperatório. Diante 
de uma indicação cirúrgica é necessário avaliar o risco 
envolvido. Dessa forma, através de uma anamnese deta-
lhada e um exame físico completo é possível estratificar 
o risco cirúrgico, especialmente em pacientes portadores 
de doenças pulmonares. A avaliação pré-operatória é a 
principal ferramenta na estratificação de risco anestésico-
-cirúrgico das complicações pulmonares pós-operatórias 
(CPP), dentre elas, pneumonia, atelectasia, exacerbação 
de doença obstrutiva crônica preexistente (DPOC) e falên-
cia respiratória, sendo a última responsável pelo desfecho 
mais grave. Ademais, tais manifestações podem ocorrer 
em até 30 dias após a realização da cirurgia, alterando 
o quadro clínico do paciente e determinando, em muitos 
casos, a necessidade de terapia medicamentosa, o que 
onera o sistema hospitalar e aumenta o tempo de interna-
ção do paciente, deixando-o mais suscetível ao acometi-
mento de afecções hospitalares. Estudos demonstraram 
que 1 em cada 4 mortes após uma semana do procedi-
mento cirúrgico está associada a CPP. Os fatores de risco 
para o desenvolvimento de CPP podem ser divididos di-
daticamente em: a) relacionados ao paciente: idade > 70 
anos, DPOC, asma, capacidade funcional reduzida, obe-
sidade, desnutrição e tabagismo. O tabagismo se mostra 
como fator de risco independente mesmo que não haja 
comorbidades pulmonares associadas; b) relacionados 
ao procedimento cirúrgico: tempo de cirurgia superior a 
3 h, as cirurgias abdominais superiores ou torácicas, a 
cirurgia cardíaca, a anestesia geral e os procedimentos 
de urgência. Conclusão: A anamnese e o exame físico, 
geralmente, são as únicas ferramentas necessárias para 
determinar o risco pulmonar envolvido em procedimentos 
cirúrgicos. Exames complementares não se mostraram 
melhores do que a avaliação clínica para predizer quais 
pacientes apresentarão CPP nas cirurgias que não en-
volvam ressecção pulmonar. Além de aumentar o tempo 
de internação, as CPP cursam com impactos clínicos e 
econômicos importantes, sendo evidente a necessidade 
de implementação de estratégias preventivas quando sua 
detecção, como intervir em fatores de risco modificáveis: 
cessação do tabagismo ou otimização da asma e DPOC 
podem ser estratégias preventivas realizadas na consulta 
pré-operatória.
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Infecção cervical profunda complicada 
com mediastinite: um desafio superado 
com sucesso. Relato de caso

Poliana Valery Sanzi Garcia Gava*, Valéria Karine de Aze-
vedo Ferreira, José Matos de Oliveira Neto 

Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto – USP
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A infecção cervical profunda é uma patolo-
gia grave, com alta mortalidade (40–60%), devido à pos-
sibilidade de sérias complicações, apesar dos avanços 
dos exames de imagem e antibioticoterapia. Quando 
associada a mediastinite, representa ao anestesista um 
desafio, já que é necessária atenção a várias particulari-
dades: desde a via aérea difícil, até controle ventilatório, 
hemodinâmico e álgico associados a toracotomia. Este 
trabalho apresenta o relato de caso de um paciente com 
abscesso cervical profundo e mediastinite, que teve boa 
evolução após abordagem de emergência. Relato de 
caso: Paciente de 36 anos, sexo masculino, sem comor-
bidades, não tabagista e etilista social, encaminhado por 
suspeita de abscesso periamigdaliano. Apresentava há 5 
dias disfonia, odinofagia, abaulamento cervical esquer-
do e restrição de movimento. Fazia uso de amoxicilina 
oral há 3 dias. A ectoscopia apresentava abaulamento 
cervical volumoso à esquerda, com extensão para re-
gião medial e manúbrio, trismo e enfisema subcutâneo. 
Estável do ponto de vista hemodinâmico e ventilatório, 
tinha ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presen-
te, mas reduzido em hemitórax direito. Exames laborato-
riais sem alterações importantes. Tomografia evidenciou 
abscesso periamigdaliano esquerdo, abscesso cervical 
extenso com drenagem retrofaríngea para mediastino 
anterior e coleção diafragmática direita, o que o levou, 
em caráter de emergência, para cirurgia de cervicotomia 
transversal e toracotomia posterolateral direita. Para ma-
nejo da via aérea, optou-se por traqueostomia com anes-
tesia local, já que havia drenagem de secreção purulenta 
em laringofaringe. Foi realizada após infusão de 2 mg de 
midazolam e remifentanil em infusão alvo-controlada (0,5 
ng/ml) e, em seguida, feita anestesia geral com 10 mcg 
de sufentanil, 200 mg de propofol e 50 mg de rocurônio. 
Para controle álgico, foi feito bloqueio do plano do eretor 
da espinha (ESP block) à direita, em T6, com injeção de 
20 ml de ropivacaína 0,5% e passagem de cateter. Ao fim 
do procedimento, diante de estabilidade hemodinâmica, 
optou-se por acordar o paciente e encaminhá-lo ao CTI, 
sem qualquer dose adicional de opioide. Até o segundo 

pós-operatório, quando o cateter foi retirado, foi utilizado 
apenas dipirona, cetoprofeno e um bolus de 15 ml de 
ropivacaína 0,2% no cateter, com bom resultado. Discus-
são: A infecção cervical profunda com mediastinite é um 
desafio ao anestesista. A via aérea deve receber aten-
ção especial, já que qualquer falha pode ser letal. Não há 
definição da melhor abordagem, e cada caso deve ser 
avaliado criteriosamente. Alguns autores realizam intuba-
ção com fibroscopia e anestesia tópica, mas há aque-
les que defendam a traqueostomia com anestesia local 
como padrão ouro, a fim de se evitar os riscos de uma 
traqueostomia de emergência após falha de intubação. 
Para controle da dor, o ESP block vem sendo amplamen-
te utilizado, dada a sua eficácia, fácil realização e menor 
incidência de complicações quando comparado aos blo-
queios paravertebrais e de neuroeixo.
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Manejo anestésico em paciente com sín-
drome de Rett em correção de escoliose: 
relato de caso

João Pedro de Andrade Vieira*, Paulo Adilson Herrera, 
José Eduardo Ferreira Gomes, Wendel Marcel Matias  
D’Angioli Costa, Bruna Aparecida Gotardo, Lesley Cathe-
rine Harumi Enomoto 

Instituição: Hospital Evangélico de Londrina
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A síndrome de Rett, causada pela mutação 
do gene MECP2, é caracterizada por comprometimen-
to progressivo neurológico. Manifestações iniciam per-
to de 1 ano de vida e incluem: convulsões, microcefalia, 
diabetes, alteração de controle respiratório, convulsões, 
sensibilidade a anestésicos aumentada, entre outras que 
podem levar à morte súbita. Relato de caso: Paciente 
KVSG, feminino, 13 anos, 30 kg, diagnosticada com sín-
drome de Rett em uso de anticonvulsivantes, submetida 
a artrodese extensa por escoliose. Polissonografia com 
apneia obstrutiva grave, exames laboratoriais e ECG sem 
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alterações. Avaliação de via aérea evidencia retrognatia, 
trismo, abertura bucal e extensão cervical reduzidas. Re-
lato de dificuldade em intubação em gastrostomia prévia 
com tubo de diâmetro fino. Monitorizada com oximetria 
de pulso, termômetro esofágico, capnometria, PAI, car-
dioscopia, delta pp. Indução anestésica com remifenta-
nil, propofol e rocurônio. Avaliação prévia com USG de 
traqueia (diâmetro menor que 6 mm). Falha nas 2 primei-
ras tentativas de intubação com videolaringoscópio. In-
tubada em 3a tentativa após nova dose de bloqueador 
neuromuscular com tubo de 5,5 mm com cuff. Dose de 
ataque de ácido tranexâmico, sulfato de magnésio e 
fenitoina. Manutenção com sevoflurano e remifentanil. 
Analgesia com morfina. Cirurgia sem intercorrências gra-
ves, com gasometria e coagulograma normais. Lactato 
aumentado e estimativa de perda de sangue de 420 ml, 
sendo transfundidos 300 ml de concentrado de hemá-
cias em intraoperatório. Transferida intubada para UTI 
devido sensibilidade a anestésicos e necessidade de ex-
tubação cautelosa. Óbito em 2o PO em UTI durante ten-
tativa de extubação. Discussão: Síndrome com alteração 
de neurotransmissão em córtex e hipocampo com com-
prometimento progressivo. Rara, porém com alta taxa 
de morte súbita (25%), decorrentes principalmente por 
disritmias (QT longo) e complicações respiratórias, me-
recendo atenção e planejamento durante perioperatório. 
Pacientes com descrições de dificuldade de intubação 
devido trismo, retrognatia e alteração de tônus somado 
a comprometimento de controle ventilatório central. Em 
visita pré-anestésica, necessário avaliação de comorbi-
dades, medicamentos e via aérea. Fundamental também 
avaliação cardíaca e pulmonar para evitar complicações. 
Paciente deve contar com monitorização padrão soma-
do a cardioscopia de 12 derivações e BIS se disponível. 
Evitar drogas que podem desencadear alterações de rit-
mo cardíaco ou que causam distúrbio hidroeletrolítico, 
favorecendo arritmias. Destaque para a succinilcolina, 
que leva a hipercalemia. A extubação é crítica devido 
ao risco de morte por apneia no caso de alteração de 
controle central ou anestésico residual, sendo necessá-
rio reintubação em alguns casos. Outra causa de morte 
nesse tempo são disritmias desencadeadas por estímulo 
simpático associado a drogas arritmogênicas. Manejo 
cauteloso e bem planejado é necessário devido alto risco 
de complicações.

Referências
Pérez-Moreno JC, Nájera-Losada DC, Domínguez-Pé-
rez F. Manejo anestésico de um paciente com síndro-
me de Rett y fractura distal de húmero: reporte de um 
caso y revisión de la literatura. Rev Colomb Anestesiol. 
2014;42:57-59.

Kako H et al. Perioperative management of a patient with 
Rett syndrome. Int J Clin Exp Med. 2013;6(5):393-403. 

Manejo anestésico em paciente com trans-
torno do espectro autista (TEA): cuidados 
perioperatórios e plano individualizado, re-
lato de caso

Bruno Taketomi Rodrigues*, Ana Luíza da Silva Viana, 
Lucas Ferreira Barbosa de Aguiar, Rafaela Brasil e Silva 
Nunes, Thays Pimenta Leão Magaldi Barroso, Wagner de 
Paula Rogério 

Instituição: Fundação Hospital Adriano Jorge
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) é um 
transtorno do neurodesenvolvimento de base biológica, 
caracterizado por déficits persistentes na comunicação 
e interação social e padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses e atividades. Comporta-
mentos desafiadores podem ser desencadeados pelo 
ambiente perioperatório desconhecido e podem tornar 
os procedimentos anestésicos (como monitorização, 
uso da máscara facial durante indução, punção de 
acesso venoso periférico) difíceis e em alguns casos até 
impossíveis. O relato a seguir é de paciente com TEA, 
internado para realização de tratamento odontológico. 
Relato de caso: Paciente, 20 anos, sexo masculino, ASA 
ll, peso 120 kg, altura 1,85 m, com diagnóstico de trans-
torno do espectro autista e programação cirúrgica de 
tratamento odontológico especializado (sindesmotomia 
e exodontia). Avaliação de exames laboratoriais sem al-
terações. Este apresentou agitação em sala, sendo ad-
ministrado 150 mg de cetamina via IM para realização 
de AVP J20. Monitorizado com oximetria, pressão arte-
rial não invasiva e cardiografia. Pré-oxigenação e indu-
ção venosa com fentanil 3 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg, 
propofol 2 mg/kg e succinilcolina 1 mg/kg. Intubação 
orotraqueal (Cormack-Lehane lll) com tubo no 8,0 ara-
mado com cuff; manutenção anestésica com sevoflu-
rano e administração de atracúrio 0,5 mg/kg. Analgesia 
venosa com tramadol 100 mg. Descurarização IV com 
neostigmina 2 mg e atropina 1 mg. Realizada passagem 
do paciente de mesa cirúrgica para leito de SRPA para 
maior segurança, onde foi realizado a EOT sem intercor-
rências. Paciente estável, com leve agitação, mas ainda 
com sedação residual, encaminhado para SRPA acom-
panhado por genitora. Evoluiu sem intercorrências, 
sendo liberado após 2 h para leito em enfermaria com 
sugestão de analgesia em regime contínuo, visto que 
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apresenta déficit na comunicação. Discussão: Pacientes 
com transtorno do espectro autista são frequentemente 
submetidos a procedimentos cirúrgicos sob anestesia 
geral, necessitando de atenção especial, incluindo a 
presença constante de um parente ou cuidador duran-
te o pré e pós-operatório. Para a maioria dos pacien-
tes, é necessário o uso de medicações pré-anestésicas 
para melhor preparo e conforto. Além disso, a extuba-
ção orotraqueal não deve ser subestimada pelo grande 
risco de agitação, não cooperação e sangramentos no 
pós-operatório imediato. A literatura reforça a necessi-
dade do conhecimento prévio dos pacientes com TEA, 
entendendo suas particularidades e formando um plano 
individualizado para cada paciente, melhorando a dinâ-
mica no processo anestesia-cirurgia.
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Manejo anestésico em paciente Testemu-
nha de Jeová submetida a proctocolecto-
mia total: relato de caso
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Aline Bonifácio Rodrigues de Oliveira, Frederico Durão 
Meira, Marise Lopes Teixeira Fortuna, Alfredo Guilherme 
Haack Couto 

Instituição: Hospital de Ensino Alcides Carneiro/Faculda-
de de Medicina de Petrópolis
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: De acordo com dados oficiais, 8.686.980 
indivíduos são adeptos das Testemunhas de Jeová em 
todo o mundo. Considerando as restrições religiosas 
do grupo à transfusão sanguínea, o gerenciamento de 
sangue no ambiente cirúrgico requer conhecimento e 
planejamento minuciosos. Os termos de consentimento 
(incluindo o de recusa de sangue) e o diálogo na con-
sulta pré-anestésica são essenciais para abordagem 
desses pacientes. Relato de caso: MRPS, feminino, 57 
anos, 78 kg, 1,58 m, ASA II, hipotireoidismo em uso de 
levotiroxina 75 mcg, Testemunha de Jeová, a ser sub-
metida a proctocolectomia total por neoplasia de cólon. 
Hemoglobina pré-operatória de 8,7 g/dl, hematócrito 

27,6%, ECO e ECG sem alterações. Foi monitorada 
com cardioscópio, oxímetro, PNI, temperatura, monitor 
de consciência e de bloqueio neuromuscular. Acesso 
venoso em MSE J16G, administrado antibiótico profi-
lático e ácido tranexâmico 1 g IV. Recebeu midazolam 
3 mg IV seguido de bloqueio peridural em L2-L3, com 
agulha 16G de Tuohy, sem intercorrências, com instala-
ção de cateter. Indução venosa com: fentanil 200 mcg, 
lidocaína 80 mg, propofol 100 mg e cisatracúrio 10 mg. 
IOT com TOT no 7,5 mm, com cuff, sem intercorrências. 
Punção de veia jugular interna direita guiado por ultras-
som e punção de artéria radial esquerda para PAM. A 
manutenção da anestesia foi com sevoflurano 1 CAM 
associado a anestésico local pelo cateter de peridural 
(20 ml levobupivacaína 0,125% e morfina 2 mg). Fo-
ram colhidas gasometrias seriadas (arterial e venosa) 
e eritrograma para melhor abordagem hemodinâmica e 
análise de perfusão tecidual. Recebeu gluconato de cál-
cio 2 g IV e KCl 10% 30 ml IV no intraoperatório. Nora-
drenalina 0,05 mcg/kg/min infundida a critério médico. 
Durante todo o procedimento, recebeu 1 L de Ringer 
Lactato, 200 ml de soro fisiológico e 250 ml de hidroxie-
tilamido 6%. O tempo cirúrgico foi de aproximadamente 
5 h, com diurese total de 100 ml. Foi extubada, encami-
nhada estável hemodinamicamente para o CTI, com Hb 
8,3, Lactato 1,5 e BE -4,7, sem drogas vasoativas. Não 
houve transfusão sanguínea no pós-operatório, tendo 
alta 8 dias após o procedimento. Discussão: A cirurgia 
não poderia ser adiada para otimização da Hb, devido a 
presença de neoplasia. Dentre os recursos disponíveis 
na instituição, optamos por adotar a estratégia restritiva 
de fluidos como forma de minimizar a queda da série 
vermelha, além de medidas agressivas para controle 
da temperatura, pH e níveis de cálcio. Apesar do risco 
aumentado de trombose venosa, optamos por utilizar 
o ácido tranexâmico para redução do sangramento. A 
saturação venosa central, o lactato e a Hb foram méto-
dos empregados para avaliar a reposição volêmica e a 
perfusão tecidual. Cirurgias oncológicas de grande por-
te em pacientes com recusa à transfusão sanguínea são 
desafiadoras do ponto de vista técnico e ético. Por isso, 
utilizamos termo específico de recusa à transfusão, bom 
diálogo pré-operatório e buscamos alternativas viáveis 
para respeitar a escolha do paciente.
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Manejo anestésico para paciente subme-
tido a laringectomia total, faringectomia 
parcial, e esvaziamento cervical bilateral: 
relato de caso

Ingrid Freire de Figueiredo*, Lojoama Gurgel Serpa, Saulo 
Viana dos Santos Oliveira, Bernardo Lima da Nóbrega, 
Everton Camilo Vasconcelos da Nóbrega, Hanna Letícia 
Nogueira Ramos 

Instituição: CET da Universidade Federal da Paraíba
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Introdução: Dentre os tipos de cânceres, o de cabeça 
e pescoço representa 5%, podendo a mortalidade, em 
5 anos, chegar a 50%. O câncer de laringe representa 
25%. Na laringectomia total, são removidas as cordas 
vocais e músculos vizinhos, estruturas que produzem 
o som laríngeo. A respiração é dada através de um tra-
queostoma. Relato de caso: Paciente DMS, masculino, 
68 anos, 59 kg, com disfagia e odinofagia há 6 meses e 
disfonia há 1 mês. Ressonância magnética do pescoço 
evidenciou lesão expansiva/infiltrativa de natureza neo-
plásica, centrada na hipofaringe/laringe supra glótica, 
envolvendo cartilagem epiglótica, pregas aritenoideas, 
corda vocal e seio piriforme à direita, com componente 
vegetante intraluminal, determinando considerável redu-
ção da coluna de ar. Indicada laringectomia total, farin-
gectomia parcial direita e esvaziamento cervical bilateral, 
com posterior confecção de traqueostomia e reconstru-
ção de neofaringe. O paciente apresentava limitada ex-
tensão do pescoço, distância esterno-mento < 12,5 cm, 
Mallampati IV e estreitamento da via aérea pela massa 
tumoral. A monitorização constituiu-se de pressão arte-
rial não-invasiva, cardioscopia, oximetria, capnografia e 
monitorização cerebral. Venóclise em MSD com Jelco 
18G. Foram administrados por via venosa midazolam  
(3 mg), cefazolina (2 g) e dexametasona (10 mg). O pa-
ciente recebeu O2 a 100% sob máscara por 5 min e a se-
dação foi complementada com cetamina (20 mg) e pro-
pofol (30 mg). Em seguida, foi realizada a fibroscopia por 
narina D, após colocação de lidocaína gel, mantendo-se 
o paciente colaborativo. No momento da intubação na-
sotraqueal, guiada por fibroscopia, foram instilados 20 ml  
de lidocaína 1%, antecedendo à passagem do tubo ara-
mado no 7,0 com cuff. Indução venosa realizada com 
propofol (80 mg) e fentanil (180 mcg). Como bloqueador 
neuromuscular, foi administrado cisatracúrio (8 mg). A 
manutenção da anestesia foi realizada com propofol TCI, 
dose alvo de 3 mcg.ml-1, remifentanil contínuo 0,2 mcg/
kg/min e repiques de cisatracúrio. No momento em que 

a peça foi retirada, um tubo estéril foi colocado direta-
mente na traqueia, pelo cirurgião, e acoplado novamen-
te à ventilação mecânica, enquanto o tubo nasotraqueal 
foi removido. A cirurgia durou 7 h e, ao final, propofol 
e remifentanil em infusão contínua foram desligados e 
o bloqueio neuromuscular foi revertido com atropina  
(1 mg) e neostigmina (2 mg), tendo o paciente desper-
tado e sido extubado 10 min depois. Realizada morfina 
(5 mg) para analgesia pós-operatória. Acordou sem dor 
e hemodinamicamente estável, sendo encaminhado à 
UTI. Discussão: As distorções anatômicas provocadas 
pelo crescimento de lesões infiltrativas na via aérea, 
além da friabilidade do tumor e o grau de invasão no 
lúmen traqueal, representam um desafio ao anestesio-
logista. Tais fatores contribuem para dificuldade no ma-
nejo, contudo, a intubação nasal por fibra óptica flexível 
é o método de escolha, apresentando altas taxas de su-
cesso e maior segurança para o paciente.
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Introdução: O broncoespasmo (BE) no período periope-
ratório tem prevalência < 5% e tem como fatores de risco 
cirurgia no abdome superior, tempo da última crise, sua 
gravidade e medicações necessárias para controle das 
crises, superficialidade anestésica e intubação orotra-
queal (IOT). Considerar fisioterapia respiratória, antibio-
ticoterapia e broncodilatador no preparo pré-operatório. 
Relato de caso: EDD, 23 anos, sexo feminino, apresen-
tando tosse crônica há 3 anos devido a corpo estranho 
em pulmão direito, diagnosticado por broncoscopia na 
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semana anterior, após a qual apresentou piora da tosse. 
Nega comorbidades, uso de medicações, febre, asma e 
tabagismo. Foi submetida a broncoscopia rígida para re-
tirada do corpo estranho. Após monitorização com pres-
são não invasiva, oximetria de pulso e cardioscopia, foi 
feita a indução com midazolam + fentanil + lidocaína + 
propofol + cisatracúrio + hidrocortisona + dexametasona 
+ tenoxicam, IOT sob laringoscopia direta (LD) com tubo 
metálico para broncoscópio rígido (realizada com dificul-
dade – abertura de boca limitada). Manutenção com pro-
pofol + remifentanil. Apresentou dificuldade para man-
ter ventilação, necessitando altas pressões para manter 
baixos volumes, associado a dessaturação. Realizadas 
2 extubações para ventilação sob máscara. Insucesso 
para chegar ao corpo estranho com broncoscópio rígido. 
Realizada IOT com tubo orotraqueal no 7,5 sob LD, evi-
denciando uma glote edemaciada e sangrante, seguida 
de uso do broncoscópio flexível através de TOT, sendo 
alcançado o corpo estranho, porém sem sucesso na re-
tirada do mesmo. Paciente apresentou piora da ventila-
ção, apresentando saturação máxima de 80% e volume 
máximo de 200 ml, apesar de altas pressões, além de 
sibilos difusos. Gasometria com pH 7,125; SatO2 79%; 
pO2/FiO2 53,4. No manejo, feito o aprofundamento do 
plano anestésico com sevoflurano, ventilação manual, 
FiO2 100%, adrenalina e beta 2 agonista inalatório. Na 
ausência de melhora, foi encaminhada à UTI, entubada, 
com quadro de SARA grave, onde foi realizado tratamen-
to de suporte ventilatório, incluindo a adoção da posi-
ção prona, bloqueador neuromuscular e administração 
de antibioticoterapia. Apresentou melhora gradual do 
padrão respiratório. Discussão: A crise de BE se apre-
senta com sibilos, piora súbita da mecânica respiratória 
(aumento das pressões inspiratórias com redução do vo-
lume corrente), associada a dessaturação. Para reduzir 
o risco, é recomendada a indução venosa com propofol 
ou cetamina (se instabilidade hemodinâmica), associa-
do a lidocaína e opioides (reduz reflexos e aprofunda o 
plano) e manutenção com sevoflurano. Evitar bloquea-
dores neuromusculares (reações alérgicas e liberação de 
histamina). Na ventilação, aumentar o tempo expiratório. 
Para o tratamento inicial, é recomendada FiO2 100% + 
ventilação manual, aprofundar plano anestésico, beta 2 
agonista inalatório. Se refratário, administrar ipatrópio 
inalatório, adrenalina, sulfato de magnésio, hidrocortiso-
na ou metilprednisolona.
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Manejo e cuidados em anestesia para se-
gundo re-transplante hepático: relato de 
caso
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Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Com o avanço no número de transplantes he-
páticos realizados, há um aumento consequente na quan-
tidade de indivíduos sujeitos a falha ou rejeição do órgão. 
Nota-se que os pacientes que são submetidos a um re-
-transplante apresentam mais complicações em compa-
ração aos que realizam transplante primário. Relato de 
caso: JCS, 26 anos, deu entrada no serviço apresentando 
sinais de rejeição crônica do fígado re-transplantado há 12 
anos, de modo que após tentativa de tratamento clínico e 
retorno à fila de transplante, a paciente fora submetida ao 
2o re-transplante hepático (estenose de artéria hepática/
rejeição crônica). Indução anestésica feita em sequência 
rápida, com manutenção com propofol, remifentanil, se-
voflurano e cisatracúrio em infusões contínuas, terapia 
volêmica com cristaloides (5000 ml) e coloides (albumina 
humana 20% 550 ml) guiada por metas, utilização de cell 
saver (1474 ml), manejo de coagulação com ácido tra-
nexâmico 1,5 g , fibrinogênio 4 g e complexo protrombí-
nico 3000 UI guiados por tromboelastograma, transfusão 
de concentrado de hemácias (3 bolsas) conforme exames 
e avaliação clínica no intraoperatório, bem como admi-
nistração de antibióticos rigorosamente conforme terapia 
indicada. Cirurgia tecnicamente difícil devido aderências 
e fusão do fígado com diafragma, sendo necessária a in-
tervenção da equipe de cirurgia torácica. Ao final do pro-
cedimento, paciente foi encaminhada para UTI em venti-
lação mecânica e uso de noradrenalina 0,08 mcg/kg/min. 
Discussão: Apesar da redução das complicações pós re-
-transplantes hepáticos com o passar do tempo, ainda há 
um pior prognóstico para estes pacientes em relação aos 
transplantes primários. Alguns fatores podem correspon-
der a um risco maior de complicações no re-transplante 
hepático, como idade (receptor e doador), escore MELD, 
causa da indicação de re-transplante (rejeição, compli-
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cação vascular, infecção bacteriana, infecção por HCV, 
complicação biliar, entre outros), hospitalização e tempo 
entre os transplantes. Dessa forma, é fundamental que o 
médico anestesiologista esteja preparado para um proce-
dimento com maior risco de sangramentos, instabilidade e 
complicações durante um re-transplante hepático.
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Manejo emergencial de pneumotórax em 
parada cardiorrespiratória: relato de caso
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Introdução: A PCR traumática constitui importante causa 
de morte no contexto do paciente vítima de politrauma. O 
reconhecimento da causa e o manejo de procedimentos ci-
rúrgicos, incluindo a toracostomia com drenagem em selo 
d’água, devem fazer parte do arsenal de técnicas do anes-
tesiologista. Relato de caso: Paciente masculino, 57 anos, 
encontrado em via pública vítima de politrauma devido a 
atropelamento, realizada estabilização na cena pela equipe 
do Corpo de Bombeiros, incluindo intubação orotraqueal 
e, em seguida, encaminhado ao Hospital de Base do DF. 
Admitido em sala operatória cerca de 1 h após o trauma 
junto à equipe de neurocirurgia com diagnóstico de hemor-
ragia subdural aguda em região frontoparietal à direita com 
proposta de craniectomia descompressiva. À admissão, às 
23h00, apresentava-se com PANI 90x60 mmHg, FC 135 
bpm, oximetria de pulso 96% e curva de capnografia pre-
sente, registrando EtCO2 em 28 mmHg, em uso de nora-
drenalina 0,3 ug/kg/min. Realizada indução anestésica com 
sevoflurano e 50 mg de rocurônio e puncionado acesso ve-
noso central em veia subclávia direita, sem intercorrências. 
Após cerca de 1 h do início da cirurgia, durante a abertu-
ra da calota craniana, evoluiu com bradicardia relativa (FC 
117 para 85 bpm) e queda abrupta da EtCO2 (27 para 10 
mmHg). Diagnosticado PCR em AESP e iniciado protoco-
lo de reanimação cardiopulmonar. Após 3 ciclos de RCP, 

observado hemitórax direito apresentando-se assimétrico, 
com hipertimpanismo a percussão e murmúrio vesicular di-
minuído a ausculta. Realizada descompressão torácica de 
alívio no 2o espaço intercostal (EIC) na linha hemiclavicular 
direita, evoluindo com retorno da circulação espontânea. 
Após 8 min, apresentou nova PCR em AESP, sendo reverti-
do em um ciclo com a realização, pela equipe de anestesia, 
da toracostomia em selo d’água no 5o EIC na linha axilar 
anterior, com expressiva saída de ar e, consequentemen-
te, melhora hemodinâmica do quadro. Após cerca de 2 h 
do início da cirurgia, o procedimento cirúrgico foi realizado 
conforme o previsto, sendo o paciente encaminhado a UTI 
trauma do HBDF. Discussão: O caso apresentado eviden-
cia algumas condições como fatores causais da PCR, den-
tre elas destaca-se o pneumotórax. A punção torácica de 
alívio realizada no 2o EIC pode comumente falhar devido 
obstrução ou dobra do cateter utilizado; por outro lado, a 
toracostomia tubular foi evidenciada como mais eficaz no 
tratamento do pneumotórax durante a PCR. O pneumotó-
rax é uma causa dramática de PCR que exige diagnostico 
rápido seguido de tratamento efetivo. A toracostomia em 
selo d’água deve ser um procedimento cada vez mais in-
centivado no arsenal de técnicas do anestesiologista.
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Introdução: Insulinoma é a principal causa de hipoglice-
mia em decorrência de hiperinsulinemia endógena. Suas 
principais manifestações incluem sintomas autonômicos 
como diaforese, tremor e palpitações, assim como sinto-
mas neurológicos incluindo confusão mental, distúrbios 
visuais, convulsões e coma. A maioria dos casos é curada 
com cirurgia, porém a monitorização da glicemia e uso de 
análogos da somatostatina, como octreotida, são impor-
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tantes para controle durante o tratamento. A hipoglicemia 
intraoperatória é fator independente de mortalidade, além 
de ser um dos principais motivos de atraso na recuperação 
anestésica. A hipoglicemia pode ocorrer durante manipu-
lação de tumores neuroendócrinos do pâncreas, sendo de 
difícil diagnóstico clínico no paciente anestesiado. Relato 
de caso: Paciente feminina, 65 anos, 120 kg, IMC 43 kg/
m2, com hipotireoidismo, fibrilação atrial, hérnia umbilical 
gigante cronicamente encarcerada, em pós-operatório tar-
dio de segmentectomia pulmonar de lobo inferior esquerdo 
por nódulo pulmonar em investigação. Com diagnóstico 
de insulinoma em cabeça de pâncreas e proposta cirúrgica 
de enucleação de lesão mais ressecção de processo unci-
nado. Optou-se por anestesia geral venosa total e peridu-
ral torácica contínua. Intubação orotraqueal realizada com 
videolaringoscópio devido a preditivos de via aérea difícil. 
Passagem de cateter de artéria pulmonar (CAP) via veia ju-
gular interna direita. Monitorização intraoperatória realiza-
da com frequência cardíaca, oximetria de pulso, cardios-
copia, pressão arterial invasiva, índice cardíaco, saturação 
venosa central e índice de resistência vascular sistêmica 
(IRVS) através de CAP e glicemias realizadas com intervalo 
de 1 h. Para controle glicêmico no intraoperatório, reali-
zou-se reposição de glicose 50% em bomba de infusão 
contínua em conjunto com administração de acetato de 
octreotida durante manipulação do tumor. Glicemias seria-
das podem ser observadas na Tabela 1.

Tabela 1: controle glicêmico intraoperatório.

Tempo Glicemia (mg/dl)

Início da anestesia 74

1a hora 66

2a hora 68

3a hora 108

4a hora 112

5a hora 217

Os parâmetros hemodinâmicos foram satisfatórios, com 
índice cardíaco entre 2,4 e 3,6 L/min/m2, saturação ve-
nosa central entre 65–72% e IRVS em torno de 1800 
Dyn/s/cm5/m2. Não houve intercorrências no transope-
ratório, e paciente foi encaminhada extubada e sem uso 
de droga vasoativa à unidade de terapia intensiva ao final 
da anestesia. Discussão: O cérebro é dependente de gli-
cose para obtenção de energia e o paciente anestesiado 
não apresenta manifestações precoces de neuroglicope-
nia. Nesse contexto, as graves consequências da hipo-
glicemia prolongada justificam a monitorização contínua 
da glicemia bem como o seu controle farmacológico no 
intraoperatório de tumores secretores de insulina.
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Introdução: O novo coronavírus SARS-CoV-2, designa-
do como COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é um dos β-coronavírus altamente patogênicos que 
infecta humanos e pode causar insuficiência respiratória 
aguda (IRpA) devido à pneumonia e com altas taxas de 
mortalidade. Embora muitos pesquisadores tenham con-
centrado esforços em investigações sobre o novo corona-
vírus, ainda é importante explorar os fatores associados à 
mortalidade em pacientes com a COVID-19, incluindo a in-
fluência das condições sociodemográficas, a presença de 
doenças crônicas, estilo de vida e tratamentos. O objetivo 
deste estudo é analisar a prevalência e os fatores associa-
dos a mortalidade em pacientes com síndrome respiratória 
aguda grave por COVID-19. Métodos: Trabalho integrante 
de uma dissertação de mestrado, de caráter transversal, 
realizado em um centro de terapia intensiva (CTI) no Cen-
tro-Oeste do Brasil. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa local em 26 de fevereiro de 2021 e 
recebeu o número de protocolo 4.563.056/2021 e CAAE 
43454621.2.0000.5077. A regressão de Poisson foi utili-
zada para calcular a razão de prevalência e intervalo de 
confiança de 95% pelo pacote estatístico Stata versão 
16.0 (Stata Corp LP, College Station, TX, EUA). Resulta-
dos: A prevalência de óbito nos indivíduos com síndro-
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me respiratória aguda grave por COVID-19 foi de 46,10%  
(n = 183), sendo 63,93% (n = 117) no sexo masculino e 36,07%  
(n = 66) no sexo feminino. A análise bivariada indicou que 
o óbito hospitalar em pacientes internados com SRAG por 
COVID-19 foi associado com a idade acima de 60 anos 
(RP = 1,61; IC 95% 1,26–2,04, p = 0,000). Além disso, não 
apresentar diagnóstico de hipertireoidismo (RP = 0,46; IC 
95% 0,41–0,51, p = 0,000), asma (RP = 0,46; IC 95% 0,41–
0,51, p = 0,000), insuficiência hepática (RP = 0,46; IC95% 
0,41–0,51, p = 0,000) e não ser tabagista (RP = 0,61; IC 
95% 0,46-0,82, p = 0,002) foram considerados fatores pro-
tetores para a mortalidade em indivíduos com SRAG por 
COVID-19. Nossas análises também indicaram associa-
ção entre a pronação em algum momento da internação  
(RP = 1,30; IC 95% 1,03–1,64, p = 0,028), uso de azitro-
micina (RP = 1,36; IC 95% 1,09–1,69, p = 0,005) e cloro-
quina ou hidroxicloroquina (RP = 1,76; IC95% 1,121–2,77,  
p = 0,014) com o óbito de pacientes internados com SRAG 
por COVID-19. Após análise de regressão múltipla, a ida-
de acima de 60 anos (p = 0,000) e o uso de azitromicina  
(p = 0,012) permaneceram associadas à mortalidade de pa-
cientes com SRAG por COVID-19. Conclusão: Houve alta 
prevalência de mortalidade indivíduos com síndrome respi-
ratória aguda grave por COVID-19 e associação da morta-
lidade com a idade mais avançada e uso de medicamento.
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Introdução: O movimento anterior sistólico (MAS) é o des-
locamento da válvula mitral em direção à via de saída do 
ventrículo esquerdo (VSVE), durante a sístole, o que leva 
à obstrução e aumento do gradiente intracavitário. Geral-

mente presente em portadores de miocardiopatia hipertró-
fica, associada a múltiplos fatores de risco, pode desen-
cadear ou agravar insuficiência mitral (IM), podendo estar 
associado aos efeitos vasodilatadores dos anestésicos. 
Relato de caso: Paciente feminina, 49 anos, portadora de 
hipertensão primária, diabetes melittus tipo 2, IM discreta 
e perda ocular a direita, negou alergias ou complicações 
anestésicas prévias, jejum de 8 h. Recebeu monitoriza-
ção (pressórica, cardioscopia, oximetria, capnografia e de 
consciência) e anestesia raquidiana com bupivacaína pe-
sada associada a anestesia geral balanceada. Realizado 
procedimento de lipoaspiração e extubada, sem intercor-
rências. Após recuperação pós-anestésica, foi encami-
nhada ao leito de enfermaria, recebendo alta após 24 h,  
assintomática. Após a alta, alimentou-se e em seguida, 
ainda no hospital, evolui com queixa de dispneia seguida 
de dor precordial. Equipe de emergência a encontrou des-
saturando e hipotensa com dor torácica lancinante. Eco-
cardigrafia (ECO) transtorácica à beira leito com função 
ventricular esquerda preservada, IM importante, hipertro-
fia concêntrica e sinais de hipertensão pulmonar. Solicita-
da avaliação anestésica, encontrando a paciente saturan-
do 75% em máscara facial. Optado então por intubação 
em sequência rápida, sendo constatado secreção rósea à 
laringoscopia. Em decorrência do diagnóstico de edema 
agudo pulmonar (EAP) e hipotensão, foram iniciados do-
butamina e norepinefrina. Paciente foi transportada para 
angiotomografia de tórax e caterismo coronariano sem 
encontrar a causa do quadro. Paciente já em unidade de 
cuidados intensivos foi submetida a ECO transesofágica, 
que mostrou retesamento do folheto anterior da válvula 
mitral, produzindo acentuada obstrução da VSVE. Uma 
vez diagnosticado MAS, foi cessado a dobutamina e feito 
expansão volêmica apesar do quadro de EAP. Após essas 
medidas, paciente apresentou quadro de melhora gradual 
que culminou na alta por melhora clínica sem sequelas 
após 6 dias. Discussão: O MAS é rotineiramente um EAP 
de difícil diagnóstico podendo necessitar ECO transeso-
fágica ou ressonância magnética. Tal evento pode apre-
sentar piora com medidas rotineiramente utilizadas para 
EAP, contraindicando-se os inotrópicos e com indicação 
para expansão volêmica, sendo relevante investigar es-
pecialmente pacientes com fatores de risco. O anestesio-
logista deve, portanto, ficar atento aos fatores de risco, 
especialmente miocardiopatia hipertrófica e ter o MAS em 
seus diagnósticos diferenciais, para evitar intervenções 
que piorem o quadro clínico.
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Introdução: A deficiência do fator XII, doença de Hage-
man, constitui uma rara condição genética – incidência 
de 1:1.000.000 – com herança autossômica recessiva, 
que resulta em alteração da coagulação in vitro, com 
alargamento dos tempos de tromboplastina parcial ativa-
da (TTPa) e coagulação ativado (TCA), aparentemente fa-
vorecendo diátese hemorrágica. Paradoxalmente, in vivo, 
promove uma tendência protrombótica. Relato de caso: 
Paciente, sexo feminino, 57 anos, com dor em hipocôn-
drio esquerdo e adinamia há cerca de um ano. Rotina 
laboratorial evidenciou anemia (9,93 g/dl), plaquetopenia 
(69.770/mm3) e alargamento do TTPa (54,1 s; relação 
paciente/controle 1,85), demais exames sem alterações. 
Após investigação hematológica, firmou-se o diagnósti-
co de deficiência do fator XII. Sem outras comorbidades. 
A tomografia abdominal mostrou volumosa esplenome-
galia (16,5x18,1x13,4 cm). Indicou-se realização de es-
plenectomia aberta. Realizada anestesia venosa total, 
indução com fentanil 250 mcg, lidocaína 80 mg, propofol 
160 mg e cisatracúrio 10 mg e manutenção com propofol 
TCI Schnider; feito cetamina (0,1 mcg/kg + 0,1 mcg/kg/h) 
e dexmedetomidina (1 mcg/kg/10min + 0,3 mcg/kg/h) em 
infusão contínua. Monitorização intraoperatória com car-
dioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva 
e índice bispectral (BIS). No intraoperatório, apresentou 
episódios hipotensivos, revertidos com bolus de etilefri-
na 1 mg, totalizando 8 mg, sem evidências de grandes 
hemorragias ou eventos trombóticos. No pós-operató-
rio, associou-se profilaxia antitrombótica, com heparina. 
Exame histopatológico demonstrou baço com áreas de 
necrose coagulativa (infartos hemorrágicos) e congestão. 
Discussão: O fator XII inicia a coagulação da via intrínse-
ca. Sua deficiência promove o alargamento do TTPa in 
vitro; no entanto, pacientes portadores não cursam habi-

tualmente com eventos hemorrágicos no perioperatório, 
suscitando que esse fator detenha importância secundá-
ria na hemostasia in vivo. Desse modo, não há registros 
em literatura de risco adicional de complicações hemor-
rágicas com bloqueios de neuroeixo, apesar dos indícios 
laboratoriais. No presente caso, TTPa 1,85 e plaquetope-
nia (69.770/mm3) desencorajaram a adoção de anestesia 
combinada (geral venosa + condutiva). Nos portadores 
dessa deficiência, o TCA também se encontra alargado, 
não representando um confiável indicador de coagula-
ção, o que torna a monitorização da heparinização um 
desafio para o anestesiologista, notadamente quando 
há necessidade de instalação de bypass cardiopulmo-
nar, nesses casos, alguns autores recomendam a infusão 
de plasma fresco congelado na tentativa de normalizar 
o TCA basal. O fator XII também prejudica a conversão 
do plasminogênio em plasmina, aumentando o risco de 
eventos tromboembólicos, o que justifica os infartos he-
morrágicos esplênicos dessa paciente. A profilaxia anti-
trombótica pode prevenir o surgimento de novos eventos 
tromboembólicos, bem como agentes antifibrinolíticos 
devem ser evitados.
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Parada cardíaca em paciente de baixo 
risco submetido a septoplastia e sinuso-
tomia endoscópicas: relato de caso
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Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é evento 
raro em anestesiologia. Sua prevenção é diária, com inci-
dência utilizada como indicador de qualidade anestésica. 
Relato de caso: Paciente masculino, 52 anos, hipertenso, 
pré-diabético, portador de síndrome de apneia/hipopneia 
obstrutiva do sono e obesidade grau 2, sem alergias. Em 
avaliação pré-operatória, risco cirúrgico e cardiológico 
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baixos, exames sem alterações. No dia da cirurgia, assin-
tomático, submetido a indução com propofol em infusão 
alvo-controlada (alvo: 3,8 mcg/ml), fentanil 2 mcg/kg e 
cisatracúrio 0,15 mcg/kg. Intubação sem intercorrência 
e manutenção com propofol e remifentanil em infusão 
contínua. No intraoperatório, PAM mantida entre 55–60 
mmHg e frequência cardíaca entre 60–50 bpm. Após 
145 min, apresentou bradicardia grave (17 bpm), perda 
da onda plestimográfica e da capacidade de aferição de 
PANI. Carótidas sem pulso à palpação, determinando-
-se PCR em atividade elétrica sem pulso (AESP), sendo 
iniciada ressuscitação cardiopulmonar (RCP), seguida de 
infusão venosa de 1 mg de adrenalina, com retorno da cir-
culação espontânea (RCE). Após RCE, iniciou taquicardia 
sinusal e episódios de taquicardia ventricular não susten-
tada. Realizados 80 mg de lidocaína venosa. Houve de-
generação para taquicardia ventricular sem pulso (TVSP), 
sendo reiniciada RCP. Realizadas 3 desfibrilações, amio-
darona 300 mg após 2o choque e 1 mg de adrenalina 
a cada 5 min, com RCE após 19 min. ECG evidenciou 
ritmo sinusal, ausência de supra desnivelamentos ST, 
com infradesnivelamento em V4 e V5. Em ecocardiogra-
ma, comprometimento moderado da função sistólica de 
ventrículo esquerdo (VE), com fração de ejeção (FE) 36%, 
hipocinesia septal e de segmento anterior, e acinesia api-
cal. Em cinecoronariografia, ausência de lesões obstruti-
vas na circulação coronária, sendo a disfunção sistólica 
atribuída a PCR prolongada. Paciente evoluiu com tole-
rância a retirada gradual de drogas vasoativas, extubado 
no 2o dia após PCR. Observou-se ausência de sequelas 
neurológicas e recuperação da função sistólica de VE, 
FE 69%, 4o dia após evento, mantendo hipocinesia api-
cal. No 7o dia após PCR, recebeu alta hospitalar, dando 
seguimento na investigação cardiológica. Discussão: A 
PCR é evento raro durante anestesia, podendo ter como 
desencadeante causa anestésica, cirúrgica ou condição 
prévia do paciente. Atualmente, as causas anestésicas 
são as menos frequentes. Os principais fatores de risco 
são: ASA III ou maior; idade < 1 ano ou > 65; atendimento 
em regime de urgência/emergência; cirurgia de múltiplas 
especialidades e cirurgia cardíaca e vascular. A avaliação 
pré-cirúrgica discrimina o risco perioperatório, mas não é 
livre de exceções em que o risco não condiz com todas 
as variáveis. O julgamento clínico do anestesiologista 
perfaz o principal fator de prevenção de eventos adver-
sos relacionados à técnica anestésica. O estudo de cada 
PCR perioperatória se faz imperativo para a melhora da 
qualidade do fator humano no serviço.

Referências
Braz LG, Morais AC, Sanchez R, Porto DSM, Pacchioni 
M, Serafim WDS, Módolo NSP, Jr PDN, Braz MG, Braz 
JRC. Epidemiologia de parada cardíaca e de mortalida-

de perioperatória no Brasil: revisão sistemática. Braz J 
Anesthesiol. 2020;70(2):82-9.
Cangiani, Luiz M et al. Tratado de anestesiologia SAESP. 
8.ed. Rio de Janeiro: Editora Ateneu, 2017.

Participação discente em atividades extra-
curriculares de anestesiologia: relevância 
para o ensino e a aprendizagem. Revisão 
narrativa
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Introdução: O estudante de medicina em formação, além 
de suas tarefas formais, deve ser capaz de ampliar as fon-
tes de informação para além da sala de aula e do hos-
pital escola, construindo um currículo paralelo ao formal. 
Nesse aspecto, é inegável que ao participar de congres-
sos, jornadas, simpósios, são vivenciadas experiências 
que transcendem o plano educacional obrigatório, con-
tribuindo para a aquisição de postura médica, formação 
de senso crítico, reforço dos conhecimentos já existentes 
e atualização dos mesmos. Essa revisão de narrativa se 
justifica para refletir a necessidade de atividades extracur-
riculares, aproximando os alunos com cenários profissio-
nais mais concretos. Métodos: Trata-se de uma revisão 
narrativa realizada por meio da busca de artigos científicos 
na plataforma SciELO com os termos “medical education, 
professional education; Curriculum” que descreviam a 
participação de estudantes em atividades relacionadas ao 
ensino de anestesiologia. Resultados: A participação em 
congressos auxilia na divulgação de pesquisas e práticas 
que mudam o futuro da anestesiologia. Evidência disso é 
a raquianestesia que teve seu incremento e sua adesão 
após ser detalhada no V Congresso Europeu de Cirurgia 
em 1900. Atualmente, através das atividades extracurri-
culares, nas feiras de exposição, novos dispositivos e 
monitores usados na anestesiologia, cada vez mais tec-
nológicos e mais funcionais, são ofertados sugerindo ao 
acadêmico novas formas de habilidades e entendimento 
da prática anestésica. Nesse sentido, uma visão mais glo-
balizada da aprendizagem e da exposição das mais novas 
atualizações do mercado de trabalho se tornam possíveis, 
elucidando maior convicção e clareza da possível resi-
dência de escolha. Também, a presença nesses eventos 
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permite criar uma rede de contatos gerando grupos de 
articuladores acadêmico-científicos e profissionais, um 
networking, dado que a prática anestésica é um processo 
que engloba todas as etapas de cuidado com o paciente, 
proporcionando ao graduando uma melhora na sua inte-
gração com equipes multidisciplinares. Essa aproximação 
incentiva o aluno a se inteirar dos projetos acadêmicos de 
sua universidade e ao crescimento pessoal no que tange a 
desenvoltura ao se comunicar, domínio acerca das temá-
ticas expostas e autorreflexão sobre seu projeto de vida 
e carreira. Os congressos, pois, enriquecem o currículo, 
qualificam o estudo e lapidam o crescimento pessoal e 
profissional. Conclusão: Em síntese, os conhecimentos 
permeados nos congressos incentivam a criação de sen-
so crítico e a maior compreensão sobre a complexidade 
da anestesiologia. Os debates realizados por profissionais 
experientes aprofundam o entendimento de perspectivas 
mais complexas, as quais não são esgotadas no cenário 
acadêmico. Assim, os eventos são oportunos para entrar 
em contato com conferências, perspectivas de subespe-
cialidades e estudos inovadores.
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Particularidades anestésicas em pacien-
te portadora de síndrome de Turner: rela-
to de caso
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Introdução: A síndrome de Turner é caracterizada por al-
terações cromossômicas que atingem indivíduos do sexo 
feminino. As pacientes afetadas costumam apresentar 
baixa estatura, órgãos e caracteres sexuais secundários 
pouco desenvolvidos, tórax largo em barril, pescoço ala-
do, malformações em pavilhão auditivo externo, microg-
natia, esterilidade e maior prevalência de problemas renais 
e cardiovasculares. Relato de caso: Paciente, sexo femi-
nino, 16 anos, ASA II, portadora de síndrome de Turner 
em pré-operatório de correção cirúrgica de hallux valgus. 

Sem demais comorbidades. Ao exame físico, apresentava 
retrognatia e baixa estatura, 40 kg e 1,49 m. Não fazia uso 
de nenhuma medicação de uso contínuo. A técnica anes-
tésica proposta foi raquianestesia com sedação. A seda-
ção foi realizada com 2 mg de midazolam e 50 mcg de 
fentanil no início do procedimento, sem necessidade de 
repiques adicionais. Raquianestesia realizada com pun-
ção em L3-L4 com agulha 27 Whitacke sem dificuldades 
técnicas, sendo injetados 5 mg de bupivacaína pesada 
0,5% + 20 mcg de fentanil espinhal. Procedimento cirúr-
gico teve duração em torno de 2 h, durante as quais a 
paciente se manteve hemodinamicamente estável e não 
houve intercorrências. Discussão: Várias são as particu-
laridades anestésicas em pacientes portadoras de sín-
drome de Turner. Atenção especial deve ser dada à via 
aérea, visto que normalmente coexistem alterações ana-
tômicas que podem dificultar o manejo da via aérea, como 
por exemplo: pescoço curto e largo, hipoplasia maxilar e 
mandibular, limitação acentuada de mobilidade cervical 
e articulação temporomandibular. A bifurcação traqueal 
nesses pacientes situa-se em nível mais alto, favorecendo 
intubação endobrônquica e extubação acidental. Em virtu-
de da baixa estatura, as doses dos anestésicos locais em 
bloqueios de neuroeixo devem ser individualizadas, pois 
mesmo pequenos volumes anestésicos podem produzir 
bloqueios extensos. As punções em neuroeixo podem ser 
dificultadas se houver escoliose associada. No caso de 
comprometimento da função hepática e renal, fármacos 
metabolizados pelo fígado e excretados pelo rim devem 
ser utilizados com cautela. É comum o uso por esses pa-
cientes de hormônio do crescimento, estrógeno, hormô-
nio tireoidiano, insulina, hipoglicemiantes orais e fármacos 
hipotensores, sendo importante o conhecimento do perfil 
farmacológico desses fármacos e suas possíveis intera-
ções medicamentosas.
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Perfuração vesical durante ressecção 
transuretral de bexiga (RTU-B) sob ra-
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Introdução: A raquianestesia para RTU-B não impede 
a estimulação do nervo obturador quando a eletro res-
secção é realizada na parede póstero lateral da be-
xiga, resultando em contração muscular do músculo 
adutor magno da coxa, podendo levar à perfuração 
da parede da vesical com a alça do ressectoscópio. 
Relato de caso: Paciente masculino, JSC; 76 anos; 
diagnóstico de tumor de próstata; cirurgia proposta: 
prostatectomia a Millin/ressecção transuretral de prós-
tata (RTU-P); HAS, tabagista: 100 maços/ano. Raquia-
nestesia: bupivacaína hiperbárica 12,5 mg, sedação 
com midazolam 3 mg e fentanil 50 mcg, cirurgião re-
lata ter observado lesão vesical, onde iniciou ressec-
ção, observado adução de coxa esquerda, perfurando 
bexiga, informa necessidade de laparotomia explora-
dora. Indução com alfentanil 2 mg, lidocaína 80 mg e 
rocurônio 40 mg, realizado ráfia cirúrgica, extubado e 
encaminhado a RPA. Discussão: A raquianestesia é o 
bloqueio mais comum para a realização de RTU-B, no 
entanto, ela não impede o estímulo do nervo obturador 
na parede póstero lateral da bexiga. Realizar bloqueio 
do nervo reduz as contrações involuntárias em aproxi-
madamente 90%; outra alternativa é a anestesia geral 
com bloqueador neuromuscular, no entanto, a técnica 
agrega os riscos e potenciais complicações de acesso 
à via aérea. É importante para o anestesista a limita-
ção do nível do bloqueio de neuroeixo em T10, para 
que sinais de irritação peritoneal sejam diagnostica-
dos precocemente e analgesia devida em vias uriná-
rias seja alcançada. Fatores como tamanho, múltiplas 
ressecções prévias, localização em região póstero 
lateral, cirurgião em treinamento, aumentam risco de 
perfuração. Paciente pode apresentar de forma mais 
insidiosa da síndrome de perfuração de bexiga, onde 
se caracteriza por hiponatremia hipovolêmica, tendo 
em vista a queda de líquido de irrigação em cavida-
de peritoneal, a mesma age como receptor de sódio, 
devido a diferença de gradiente osmolar em relação 
ao intravascular, ocorrendo não somente a passagem 
desse cátion, mas também o de água, sendo necessá-
rio em alguns casos reposição volêmica ao paciente. 
É importante o anestesista saber diferenciar as síndro-
mes de ressecção transuretral de próstata e a bexi-
ga, em que se apresentam como distúrbios do sódio 
distintos, uma com hiponatremia hipervolêmica e outra 
com hiponatremia hipovolêmica. É importante a pre-
venção da perfuração de bexiga durante RTU-B, com a 
discussão prévia de abordagem cirúrgica, localização 
de lesão reduzindo risco de sepse, hemorragia, metás-
tase e eventos adversos tardios. O bloqueio do nervo 
obturador entra como uma ótima opção para redução 
de adução muscular involuntária no intraoperatório.
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Introdução: A anestesia inalatória com sevoflurano tem 
sido bastante utilizada nas últimas décadas, com com-
provada segurança e eficácia, inclusive em pacientes 
pediátricos. Porém, tais fármacos não são considerados 
inócuos, visto que apresentam risco de eventos adver-
sos. Apresentamos um relato de caso de um paciente 
pediátrico que evoluiu com alargamento do intervalo QT 
(iQT) no intraoperatório. Relato de caso: Menina, 5 anos, 
10 kg, ASA II, a ser submetida a palatoplastia. Apresen-
ta histórico de baixo peso ao nascimento, em acompa-
nhamento com geneticista, ainda sem diagnóstico de 
quadro sindrômico específico. Exames complementares 
pré-operatórios com evidência de área cardíaca aumen-
tada à radiografia de tórax, ECG e exames laboratoriais 
sem alterações. Realizada anestesia geral balanceada 
(fentanil, lidocaína, propofol e sevoflurano 0,8–1,0 CAM). 
Feita intubação orotraqueal (IOT) com tubo 4,0 com cuff, 
Cormack 2B com auxílio de bougie. Demais medica-
ções administradas: cefazolina, dipirona, ondansetrona, 
hidrocortisona e atropina. Durante o intraoperatório, foi 
observado alargamento significativo do iQT à cardios-
copia, sem demais repercussões. Interrompida a anes-
tesia inalatória e iniciada infusão de propofol, evoluin-
do com retorno do ECG à normalidade. Ato anestésico 
transcorreu sem demais intercorrências, bem como na 
recuperação pós-anestésica. Discussão: O intervalo QT 
abrange desde o início da despolarização até o final da 
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repolarização ventricular, de modo que alterações na sua 
duração podem expor ao risco de arritmias ventriculares 
graves, como Torsades de Pointes, e até mesmo evo-
luir para morte súbita. A síndrome do QT longo pode ser 
consequência do uso de medicações, distúrbios eletrolí-
ticos, doenças cardíacas ou neurológicas, mutações em 
canais iônicos, entre outros. Não há evidência acerca do 
mecanismo pelo qual o sevoflurano induz alterações na 
repolarização cardíaca, porém supõe-se que ocorra um 
bloqueio aos canais de potássio, de forma dose-depen-
dente. Vale ressaltar que pacientes a serem submetidos 
à IOT podem apresentar uma resposta fisiológica de es-
timulação aos receptores adrenérgicos; nesse sentido, 
destaca-se que tipos específicos de polimorfismos do 
receptor B1 (B1AR-49) estão associados ao aumento do 
iQT durante IOT sob anestesia com sevoflurano. Não há 
um consenso na literatura de como realizar o manejo in-
traoperatório dessa situação clínica, porém, há estudos 
que sugerem um benefício do propofol nesse contexto, 
visto que pode encurtar o iQT e reverter os efeitos ini-
bitórios dos anestésicos inalatórios sobre os canais de 
potássio. Portanto, enfatiza-se a importância da vigilân-
cia para diagnóstico precoce e conduta imediata, com o 
objetivo de prevenir possível degeneração para arritmias 
potencialmente fatais.
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Introdução: A hipertermia maligna (HM) é uma síndrome 
rara e de origem genética caracterizada por um estado 
hipermetabólico deflagrado em indivíduos suscetíveis 
e expostos a anestésicos inalatórios ou à succinilcoli-
na. Pode se manifestar com hipercarbia, hipertermia, 

rigidez muscular, hipóxia, arritmias e até parada car-
diorrespiratória. O diagnóstico presuntivo e tratamento 
precoce reduzem a mortalidade e aumentam a sobre-
vida, sendo fundamental o médico anestesiologista se 
atentar para as manifestações clínicas típicas relacio-
nadas à HM, independentemente da história familiar 
negativa ou de anestesias prévias sem intercorrên-
cias. Relato de caso: Paciente feminina, 13 anos, 45 
kg, sem alergias ou comorbidades, com histórico de 
internação prolongada na infância por queimadura aci-
dental em face e tronco e 3 episódios consecutivos 
de parada cardiorrespiratória sem etiologia definida. 
Internada há 10 dias em unidade de terapia intensiva 
(UTI) após episódio de HM durante indução anestésica 
para cirurgia plástica reparadora. Permaneceu na UTI 
em prótese ventilatória, sedada e com administração 
de dantrolene nas 48 h iniciais, no entanto, tendo em 
vista o difícil desmame ventilatório após 2 falhas de 
extubação subsequentes, foi indicada traqueostomia 
eletiva. O procedimento, portanto, foi programado e 
realizado em ambiente de centro cirúrgico seguindo 
protocolo bem articulado com toda a equipe de assis-
tência, optada por anestesia geral venosa total com 
propofol em infusão alvo controlada (TCI) 2 mcg/ml 
e remifentanil 0,05–0,1 mcg/kg/min, com duração de 
1h30min. Paciente manteve boa curva térmica, capno-
grafia adequada, sem intercorrências. Não foi realiza-
do dantrolene profilático. Após procedimento, houve o 
retorno imediato para a UTI, seguindo com desmame 
de prótese ventilatória e planejamento de nova abor-
dagem pela cirurgia plástica num segundo momento. 
Discussão: Tendo em vista o episódio anterior de HM, 
o manejo pré e intraoperatório deve ser feito para evi-
tar ao máximo qualquer fonte deflagradora e potencial 
risco de morte. Diante disso, foi optado pelo seguinte 
planejamento entre toda a equipe: isolamento de sala 
operatória mais próxima à entrada/saída do centro ci-
rúrgico e abertura do fluxo de oxigênio a 10 L/min do 
ventilador por 24 h, troca do circuito ventilatório e cal 
sodada do aparelho de anestesia, retirada dos vapori-
zadores e succinilcolina da sala, reserva de dantrolene 
suficiente para a paciente, estoque de cristaloides res-
friados, equipamentos de monitorização conferidos e 
a comunicação entre todos pela possibilidade de novo 
episódio. A cirurgia foi programada para ser realizada 
1 h antes das demais, com a entrada da paciente no 
centro cirúrgico diretamente para a sala, sem a pas-
sagem pelo ambiente comum de recuperação anesté-
sica, evitando a exposição à poluição ambiental por 
inalatórios do centro cirúrgico. Após o procedimento, a 
paciente seguiu acompanhada na UTI, especialmente 
nas primeiras horas, pela chance de recorrência.
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Introdução: O pseudoaneurisma ocorre após lesão iatro-
gênica de parede arterial, relacionada a hemostasia in-
completa com extravasamento de sangue, que é contido 
pela formação de uma pseudocápsula. Aneurismas ver-
dadeiros envolvem as três camadas da parede, enquanto 
pseudoaneurismas não. Fatores de risco incluem técnica 
de punção (v.g. transfixação da artéria), mulheres, ida-
de avançada, punção venosa concomitante, calcificação 
dos vasos, acessos de maior calibre e anticoagulação 
atual. A artéria femoral comum, sítio mais frequente de 
ocorrência, é a continuação da ilíaca externa, que muda 
de nome após cruzar o ligamento inguinal. Por sua lo-
calização mais profunda, aneurismas nessa localização 
costumam ser detectados tardiamente, podendo evoluir 
com complicações. Relato de caso: MHS, sexo femini-
no, 48 anos, admitida em contexto de colecistite aguda, 
com proposta de colecistectomia videolaparoscópica. 
Portadora de hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade 
grau III (IMC 49). Submetida a procedimento sem identi-
ficação das estruturas anatômicas, com conversão para 
cirurgia aberta. Ao fim do ato anestésico-cirúrgico, a pa-
ciente foi extubada e encaminhada à unidade de terapia 
intensiva. Evoluiu com instabilidade hemodinâmica no 
1o dia pós-operatório. Realizada cateterização de arté-
ria femoral direita para monitorização de pressão arterial 
invasiva e iniciada expansão volêmica e aminas em bai-
xos títulos, com boa resposta. Recebe alta para enfer-

maria com níveis pressóricos estáveis. No dia seguinte, 
apresentou dessaturação, dor na raiz da coxa direita e 
queda hematimétrica expressiva. Duplex scan eviden-
ciou pseudoaneurisma volumoso de artéria femoral co-
mum direita, com necessidade de abordagem urgente. 
Após correção cirúrgica, foi readmitida em UTI intubada 
e instável hemodinamicamente a despeito de expansão 
volêmica e hemotransfusão. Cerca de 72 h depois, apre-
sentou piora marcante do choque, sem queda hemati-
métrica, associada à drenagem de secreção purulenta 
por inguinotomia. Mantém grave condição hemodinâ-
mica e disfunções orgânicas múltiplas em refratariedade 
terapêutica, evoluindo com parada cardiorrespiratória e 
óbito. Discussão: O cateterismo intra-arterial é uma ferra-
menta importante para monitorização de pressão arterial 
invasiva e obtenção de amostras de sangue para análise 
laboratorial em pacientes de alto risco. A escolha do sítio 
de punção depende de anatomia favorável e da palpa-
ção do pulso. Os sítios comuns incluem artérias periféri-
cas (principalmente radial, braquial ou dorsal do pé), que 
costumam ser identificadas mais facilmente e possuem 
menor risco de infecção em comparação aos sítios cen-
trais (femoral ou axilar). A indicação deve ser criteriosa, 
pois complicações podem acontecer em todos os sítios: 
dor, edema, hematoma, lesão de estruturas, vasoespas-
mo, tromboembolismo, dissecção e pseudoaneurisma.
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Puérpera portadora de sífilis secundária 
com cefaleia pós-punção refratária às 
medidas clínicas: relato de caso e con-
siderações sobre contraindicações ao 
tampão
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Introdução: Embora as contraindicações absolutas clássi-
cas à punção em neuroeixo sejam bastante conhecidas, 
as contraindicações ao tampão sanguíneo são menos dis-
cutidas e poucos são os relatos de pacientes portadores 
de afecções sanguíneas que foram submetidas a tal pro-
cedimento. Relato de caso: Mulher, 33 anos, estado físico 
ASA II, G3Pc2A0 com idade gestacional de 39 semanas 
e 3 dias, em tratamento irregular para sífilis secundária, 
submetida a cesariana devido à cicatriz uterina prévia. O 
parto cesáreo foi realizado sob raquianestesia, com pun-
ção lombar em L3-L4 em região mediana, com agulha 25G 
tipo Quincke, com sucesso após a 2a tentativa. Injeção de 
12,5 mg de bupivacaína hiperbárica e 75 mcg de morfina, 
teste sensitivo e motor realizados com êxito. A paciente 
manteve-se estável durante a cirurgia e o procedimento foi 
descrito como sem intercorrências, tendo alta hospitalar 
em 24 h. Após 3 dias, retornou à emergência obstétrica 
com relato de cefaleia em região frontal, de forte intensida-
de (9/10), que piorava na posição ereta e melhorava com 
decúbito dorsal, com pouca melhora ao uso de dipirona  
4 g/dia e cetoprofeno 300 mg/dia. A paciente foi internada 
para otimizar o controle álgico, sendo realizado repouso 
no leito, hidratação, analgésicos (dipirona 4 g/dia), cafeína 
(300 mg/dia), além de bloqueio do gânglio esfenopalatino 
com lidocaína spray 10%. Paciente foi reavaliada após 6 h 
com pouca melhora do quadro (intensidade 3/10), sendo 
aventada a possibilidade de realização do tampão sanguí-
neo. Entretanto, diante do risco da injeção de sangue em 
neuroeixo levar à contaminação do sistema nervoso central 
pela sífilis, foi optado pela continuação com o tratamento 
clínico, com melhora da cefaleia após 5 dias (intensidade 
9/10), recebendo alta após 7 dias. Discussão: O tampão 
sanguíneo (blood patch) consiste na injeção de sangue au-
tólogo no espaço epidural com a intenção de selar uma 
ruptura dural e interromper o vazamento de líquido cefa-
lorraquidiano (LCR), que gera baixa pressão de LCR, tra-
ciona as meninges e causa a dor. Geralmente, é indicado 
no manejo da cefaleia considerada de moderada à grave, 
que não responde ao tratamento conservador. O tampão 
sanguíneo costuma ser seguro, mas pode estar associado 
a complicações graves, devendo ser cuidadosamente pla-
nejado. No caso apresentado, o principal receio era mani-
pular o tecido sanguíneo contaminado pelo treponema em 
região próxima ao neuroeixo, pelo risco potencial de con-
taminação do sistema nervoso central e desencadeamento 
de neurossífilis. Embora muitos estudos sobre o tampão 
sanguíneo tenham sido realizados até o momento, poucos 
tratam de casos de paciente portadora de sífilis.
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Raquianestesia em paciente portadora 
de bomba de infusão de baclofeno intra-
tecal: relato de caso
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Introdução: A bomba intratecal de baclofeno é utilizada 
no tratamento de espasticidade e mioclonias refratárias 
à terapia oral ou em pacientes intolerantes a esta última 
modalidade. A anestesia de neuroeixo nos pacientes por-
tadores desse dispositivo é pouco relatada na literatura, 
desencorajando os anestesistas a realizarem raquianes-
tesia nesses casos. Relato de caso: Paciente feminina, 
42 anos, vítima de trauma automobilístico em 2016 com 
fratura de fêmur. Nesse período, foram realizadas 4 ci-
rurgias no fêmur, sendo a última em 2017 (aparelho de 
Ilizarov). Dois anos após, a paciente apresentou fascicula-
ções no membro acometido, refratárias ao tratamento por 
via oral. Foi, então, instalada bomba de infusão intratecal 
de baclofeno, puncionada em L1-L2 e cateter posiciona-
do até T10-T11, com boa resposta clínica. Em avaliação 
pré-anestésica, a paciente apresentava exames normais 
e ausência de lesão vertebral lombar. No centro cirúrgico, 
apresentava-se com dificuldade de deambulação e ba-
clofeno intratecal com dose de 100 mcg por dia. Paciente 
foi monitorizada e após instalação de cateter de oxigênio 
com fluxo de 3 L/min, foi sedada com midazolam 3 mg 
e fentanil 100 mcg em bolus. Foi posicionada sentada e 
realizada raquianestesia com agulha 27G Whitacre em L5-
-S1, dois espaços vertebrais abaixo da incisão do cateter. 
Foi administrado bupivacaína hiperbárica 20 mg e morfina 
60 mcg. Após posicionar a paciente em decúbito dorsal, 
o nível de bloqueio encontrava-se em T8 com latência de 
8 min. Realizada sedação com propofol em bomba de 
infusão alvo-controlada com modelo farmacocinético de 
Schnider, mantendo a paciente em RASS -3. Sem intercor-
rências intraoperatórias. O bloqueio teve duração de 6 h.  
Durante a internação, a paciente não apresentou quei-
xas, tendo alta hospitalar 3 dias após o procedimento.  
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Discussão: Não encontramos relatos de caso de raquian-
testesia em paciente usando tal dispositivo para cirurgia 
ortopédica, mas apenas um relato em que foi utilizada 
raquianestesia para realização de parto cesariano com 
sucesso. Também não há protocolo de manejo anestési-
co específico para pacientes com sistema de infusão de 
drogas intratecais, sendo as informações disponíveis en-
contradas em relatos de casos. A anestesia de neuroeixo 
em pacientes portadores de bomba intratecal de baclofe-
no gera desafios e preocupações para o anestesista. Pri-
meiro, os pacientes apresentam um dispositivo intratecal 
pré-instalado, com maior risco de infecção, necessitando 
de técnica asséptica, como as demais raquianestesias. 
Como há também um risco de dano ao cateter, foi rea-
lizada punção dois espaços abaixo da abordagem ante-
rior. Além disso, é indicada a visualização do dispositivo 
anteriormente ao procedimento e, neste caso, foi optado 
pela radiografia. Outro fator é a possibilidade de interação 
medicamentosa entre a bupivacaina e o baclofeno. Não 
foi observada na literatura previamente avaliada e neste 
caso descrito. Portanto, a raquianestesia neste caso foi 
uma técnica segura.
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ciada a anestesia local: relato de caso
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Introdução: A doença de Steinert (DS) é a forma de dis-
trofia muscular, autossômica dominante, com caráter 
multissistêmico mais comum no adulto. Sua prevalên-
cia varia entre 2–14 casos por 100.000 habitantes. Há 
manifestações clínicas como catarata, miocardiopatia, 
distúrbios de condução atrioventricular, disritmias car-

díacas malignas, doença pulmonar restritiva, apneia 
do sono, disfagia, esvaziamento gástrico retardado, 
colelitíase, constipação, pseudo-obstrução intestinal, 
disfunção cognitiva, retardo mental, calvície frontal, 
hipotireoidismo, hipogonadismo primário, infertilidade 
e diabetes mellitus. Os portadores apresentam maior 
probabilidade de desenvolver hipertermia maligna. Re-
lato de caso: Paciente, 47 anos, masculino, portador de 
DS, hipotireoidismo, apneia do sono em uso de equi-
pamento de pressão positiva das vias aéreas em dois 
níveis (BiPAP), levotiroxina; sendo proposta realização 
de tireoidectomia total por neoplasia maligna. Subme-
tido a anestesia geral endovenosa, com indução com 
remifentanil 1 mcg/kg, propofol 3 mg/kg. Mantido com 
propofol 2,0 mcg/ml (alvo-controlado), remifentanil 0,08 
mcg.kg-1.min-1, cetamina 0,4 mg.kg.h-1, sulfato de 
magnésio 10 mg.kg-1.h-1, clonidina 1 mcg/kg. Manti-
do sob ventilação controlada mecânica, manta térmica 
corpo inteiro. Feita hidrocortisona 500 mg, dipirona 2 g, 
tenoxicam 20 mg, dexametasona 4 mg, ondansetrona 
8 mg, omeprazol 40 mg, cefazolina 2 g. Volume total 
ofertado de 1000 ml. Realizada infiltração de incisão ci-
rúrgica com 10 ml de ropivacaína a 0,375%. Duração de 
anestesia de 1h30min. Procedimento decorreu-se sem 
intercorrências. Paciente desperta calmamente, com 
volume corrente de 7 ml/kg e frequência respiratória de 
12 incursões por minuto. Extubado sem intercorrências. 
Levado à sala de recuperação pós anestesia, onde per-
maneceu por 1 h, confortável, desperto, estável, sem  
queixas, tendo alta com 10 pontos de escala de Aldre-
te e Kroulic. Paciente evoluiu, em pós-operatório, sem 
intercorrências, com alta hospitalar no dia seguinte. 
Discussão: Paciente com DS diagnosticada há cerca de 
20 anos, com complicações respiratórias, com risco au-
mentado de desenvolvimento de hipertermia maligna, 
potenciais complicações perioperatórias ventilatórias 
e de ritmo cardíaco. No caso, optado por evitar halo-
genados, bloqueadores neuromusculares e suxametô-
nio. Optado por técnica anestésica com pouco efeito 
residual que pudesse ocasionar maior retardo em re-
cuperação ventilatória e do nível de consciência. Utili-
zada manta térmica como prevenção de hipotermia e 
despertar anestésico prolongado e otimização da ho-
meostasia. Não houve necessidade de instalação de Bi-
PAP durante período de recuperação pós-anestésica. O 
conhecimento da doença e o planejamento anestésico 
possibilitaram a condução do caso com sucesso.
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RTUP e HoLEP: uma revisão narrativa da 
escolha anestésica
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Introdução: A hiperplasia prostática benigna (HPB) é um 
crescimento adenomatoso não maligno da próstata que 
acomete cerca de 25% dos homens a partir dos 40 anos. 
A ressecção transuretral da próstata (RTUp) traz complica-
ções hiposmolares dilucionais que interferem na escolha 
anestésica pelo valor da monitorização da consciência in-
traoperatória. A técnica de enucleação endoscópica com 
Holmium laser (HoLEP) não exige um paciente desperto 
durante a cirurgia, ganhando protagonismo. O objetivo 
deste trabalho é elucidar sobre qual a técnica anestési-
ca de acordo com a técnica cirúrgica. Métodos: Foram 
utilizadas as plataformas PubMed e SciELO, usados os 
termos em inglês “anesthesia; endoscopic transurethral 
resection” e “anesteshia; HoLEP” para busca. Resultados: 
A RTUp é a remoção da porção adenomatosa obstruti-
va da próstata. Fluidos não condutores, como a glicina 
1,5%, sorbitol 3,3%, água destilada e manitol 5%, podem 
ser usados para ressecção da próstata. Excetuando-se o 
manitol, as demais soluções são hipotônicas e sem ele-
trólitos, o que torna a absorção excessiva, acarretando 
hiponatremia dilucional aguda, ou seja, confusão men-
tal, convulsão, coma, sintomas que exigem um paciente 
consciente para serem diagnosticados. Os bloqueios re-
gionais são as escolhas pela percepção na oscilação de 
consciência. O bloqueio subaracnóideo é o mais utilizado, 
dado que leva à recuperação motora e sensorial mais rá-
pida se comparada com outras técnicas de bloqueio. O 
fentanil intratecal, adjuvante da raquianestesia, aumenta a 
qualidade sem estender o tempo de recuperação confor-
me a literatura. Na HoLEP, a solução de escolha é o cloreto 
de sódio 0,9%, que não causa alterações importantes na 
osmolaridade plasmática. O cirurgião inicia a enucleação 
utilizando o laser enquanto coagula até 4 mm abaixo da 
superfície vaporizada, isto é, permite forte absorção pela 

água tecidual, causando rápida vaporização dos tecidos 
expostos. Essa característica permite redução do sangra-
mento e previne a absorção de fluidos, ou seja, alterações 
do nível de consciência não são esperadas e por isso não 
precisam ser controladas no transoperatório. A técnica 
anestésica na HoLEP não é bem estabelecida. As condi-
ções clínicas e patológicas do paciente e a escolha dele 
devem ser consideradas. Não há contraindicação para 
os bloqueios, todavia, a anestesia geral torna-se a opção 
mais utilizada pelo perfil dos pacientes mais idosos, por 
vezes com comorbidades, pela maior imobilidade e pelo 
padrão ventilatório mais previsível na ventilação mecânica, 
sendo fatores fundamentais pela necessidade de precisão 
cirúrgica. Conclusão: A hiponatremia dilucional aguda exi-
ge a avaliação de alterações mentais. A raquianestesia 
costuma ser o procedimento de escolha. Já a anestesia 
na técnica de HoLEP deve ser individualizada para cada 
paciente: a anestesia geral torna-se mais interessante, po-
rém maiores estudos são oportunos comparando a anes-
tesia geral com o bloqueio subaracnóideo.
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Introdução: Síndrome compartimental é definida pelo 
aumento da pressão dentro de um compartimento, le-
vando à oclusão da microcirculação e comprometimen-
to da perfusão tecidual. Pode evoluir com rabdomiólise, 
insuficiência renal aguda, sepse e morte. A região glú-
tea é formada pelos músculos glúteo máximo, médio e 
mínimo, confinados por fixações faciais, pela fáscia lata 
posteriormente e pelo tensor da fáscia lata anteriormen-
te. A síndrome compartimental glútea está associada a 
estados de inconsciência prolongada, tempo cirúrgico 
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prolongado e obesidade. Relato de caso: Paciente WFO, 
masculino, 43 anos, IMC 41,7, com proposta cirúrgica 
de ressecção de tumor de retroperitônio, sob bloqueio 
subaracnóideo (BSA) e anestesia geral balanceada. Pa-
ciente identificado e monitorizado; realizada venóclise, 
sedação com midazolam 5 mg + fentanil 50 mcg. BSA 
sob técnica asséptica, entre L4-L5 (punção única), in-
jetado bupivacaína pesada 20 mg + morfina 100 mcg. 
Pré-oxigenação. Indução com fentanil 150 mcg + pro-
pofol 200 mg + atracúrio 50 mg. Intubação orotraqueal 
com tubo 8,5; colocado em ventilação mecânica modo 
controlado por volume e plano anestésico com sevoflu-
rano. Procedimento cirúrgico teve duração aproximada 
de 6 h, sem intercorrências. No 1o dia de pós-operatório, 
paciente evoluiu com edema na região glútea, empasta-
mento bilateral, parestesia e perda de força motora dos 
membros inferiores. Paciente foi avaliado pela equipe 
de anestesiologia, que suspeitou de síndrome compar-
timental glútea, solicitado dosagem de CPK e função 
renal (CPK = 7258, UR = 45, CR = 0,80). No 2o dia de 
pós-operatório, paciente já apresentava deambulação, 
melhora da parestesia e recuperação de força motora 
dos membros inferiores. Não foi necessária hemodiálise. 
Discussão: A síndrome compartimental glútea está dire-
tamente relacionada ao posicionamento do paciente na 
mesa cirúrgica, tempo prolongado cirúrgico, associados 
à obesidade. Os principais sinais e sintomas são dor, 
edema, rigidez, parestesia e paralisia. O nervo isquiático 
encontra-se posteriormente ao glúteo máximo, fora do 
compartimento glúteo, porém pode ter compressão pe-
los músculos glúteos quando edemaciados e evoluir com 
neuropatia. A elevação sérica de CPK acima de 5x o seu 
valor de referência é o suficiente para fazer diagnóstico 
de rabdomiólise; em pacientes obesos valor superior a 
5000 UI/L deve instituir hidratação vigorosa, bicarbonato 
e manitol. O uso de colchão macio, coxins nas nádegas 
e limitação do tempo cirúrgico são medidas profiláticas. 
O diagnóstico precoce é fundamental, devendo importar-
-se com os sinais clínicos, pois os exames laboratoriais 
como CPK tem seu pico máximo em torno de 24 h. Pres-
são intracompartimental acima de 30 mmHg é indicação 
de fasciotomia. Não é incomum erro de diagnóstico, 
como abscesso de nádega e trombose venosa profunda. 
Pode resultar em danos irreversíveis como rabdomiólise, 
insuficiência renal e morte.
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Síndrome da implantação óssea do ci-
mento em revisão de artroplastia de qua-
dril sob raquianestesia com bloqueio pe-
riférico: relato de caso

Camille Sayuri Saraiva Nobayashi*, Lilia Ávila dos Santos 
Sá, João Rodrigo Oliveira, Maria Denísia de Souza Sarai-
va Nobayashi, Kleber Jordão de Souza, Rodrigo Santos 
Fortunato 

Instituição: Hospital Sancta Maggiore
Fonte de financiamento: Instituição de origem

Introdução: A síndrome da implantação óssea do ci-
mento (SIOC) é uma complicação potencialmente fatal 
nas cirurgias ortopédicas que envolvem a cimentação 
óssea, caracterizada por hipóxia, hipotensão arterial, 
hipertensão pulmonar, perda da consciência e colapso 
cardiovascular. A fisiopatologia não é completamente 
entendida, sendo o “modelo do embolismo” um dos 
mais reconhecidos. Relato de caso: Paciente de 77 
anos, feminino, ex-tabagista, portadora de doença 
pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, 
dislipidemia, osteoporose e síndrome das pernas in-
quietas. Em uso regular de gabapentina, furosemida, 
pramipexol, pantoprazol, budesonida, formoterol e 
nortriptilina. Proposta revisão de artroplastia de qua-
dril direito. Em sala operatória, paciente consciente e 
estável hemodinamicamente. Realizada monitorização 
não invasiva, colocado cateter nasal de O2 – 2 L/min. 
Optado por sedação com 1,25 mg de droperidol com 
25 mcg de fentanil e 2,5 mg de midazolam. Realizada 
raquianestesia com bupivacaína isobárica 12,5 mg e 
fentanil 10 mcg e bloqueios regionais com ropivacaína 
0,375%: cutâneo lateral da coxa 5 ml, bloqueio femoral 
20 ml e bloqueio obturador 10 ml. Procedimento teve 
duração total de 5 h. Durante ato cirúrgico, paciente 
evoluiu com fratura periprotética, sendo realizado en-
doprótese e cimentação com metil acrilato. Subitamen-
te, após cimentação, paciente apresentou hipotensão 
severa e queda de SatO2 para 78%. Feito hipótese 
diagnóstica de SIOC. Tratada com colocação de más-
cara não reinalante 12 L/min, metaraminol e reposição 
volêmica. Paciente obteve SatO2 de 92% e otimização 
da pressão arterial. Solicitados exames, apresentando 
importante queda da pressão parcial arterial de O2 e 
manutenção de nível sérico de hemoglobina. Pacien-
te encaminhada à unidade de terapia intensiva estável 
hemodinamicamente, consciente, onde evoluiu com fi-
brilação atrial de alta resposta ventricular, aumento da 
pressão sistólica de artéria pulmonar (ecocardiograma 
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transtorácico), aumento importante do peptídeo na-
triurético do tipo B, derrame pleural, choque distributi-
vo com necessidade de noradrenalina e vasopressina 
em altas doses. Progrediu com intubação orotraqueal, 
insuficiência renal aguda e posteriormente óbito. Dis-
cussão: A incidência de SIOC é relativamente frequen-
te, porém potencialmente fatal em pequenas porcen-
tagens, sendo fundamental seu reconhecimento, bem 
como tratamento adequado para se obter um melhor 
desfecho. Neste caso, o diagnóstico da SIOC se deu 
pelos sinais clínicos e correlação temporal da cimen-
tação, e, devido ao histórico cardiopulmonar prévio, 
paciente apresentou piora imediata da função respi-
ratória e, progressivamente, colapso cardiovascular. 
Fatores como idade, comorbidades e porte cirúrgico 
indicavam prognóstico desfavorável; apesar de insti-
tuídos suportes intensivos ventilatório, hemodinâmico 
e clínico, paciente evolui a óbito.
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Síndrome X cardíaca: um relato de caso
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Introdução: A síndrome cardíaca X trata-se de uma 
condição clínica plural, caracterizada pela presença 
de angina pectoris aos esforços com cinecoronario-
grafia normal. Apesar da ausência de alterações orgâ-
nicas que expliquem os sintomas anginosos, diversas 
teorias sobre a fisiopatologia da síndrome indicam um 
papel de alterações microvasculares causando os sin-
tomas, o que pode levar a suposições quanto a possi-
bilidade de um desbalanço entre o consumo e a oferta 
de oxigênio ao miocárdio, que se apresenta como um 
desafio para o procedimento anestésico. Relato de 

caso: Mulher, 37 anos, ASA III, em programação de 
histerectomia total abdominal com anexectomia devi-
do sangramento uterino anormal. Portadora de osteo-
porose congênita, prolapso de valva mitral, e síndro-
me X. Exames pré-operatórios: hemoglobina 12,7 g/
dl; hematócrito 38,6%; plaquetometria 410.000; RNI 
1,0; TTPa 24,8 s. Eletrocardiograma em repouso apre-
sentando bloqueio atrioventricular de primeiro grau 
e alteração inespecífica de repolarização ventricular. 
Ressonância magnética cardíaca sem alterações de 
dimensões atrais e ventriculares ou sinais de isquemia. 
Ecocardiograma com FEVE de 73%, prolapso discreto 
de cúspide posterior com refluxo discreto ao doppler. 
Cateterismo cardíaco apresentando artérias coronárias 
de aspecto angiográfico normal, ventrículo esquerdo 
com função preservada. Submetida a bloqueio peridu-
ral contínuo a nível de T12-L1, com injeção de 10 ml de 
lidocaína 2% associado a 2 mg de morfina; sedação 
venosa com propofol via TCI. Ato anestésico decorrido 
sem intercorrências, encaminhada ao CRPA sem quei-
xas anginosas no pós-operatório imediato. Discussão: 
Apesar da cinecoronariografia sem sinais de estenose, 
diversos estudos demonstram que os pacientes por-
tadores da síndrome X podem apresentar alterações 
eletrocardiográficas e metabólicas condizentes com 
variados graus de isquemia miocárdica. Essas altera-
ções indicam a possibilidade de lesão microvascular 
como principal mecanismo fisiopatológico da síndro-
me, podendo evoluir para síndrome coronariana aguda 
durante o período perioperatório frente ao desbalanço 
entre a oferta e demanda de oxigênio ao miocárdio. 
Nesse contexto, o bloqueio peridural contínuo apre-
senta-se como uma opção que garante uma anestesia 
e analgesia pós-operatória adequada apresentando 
menor impacto no equilíbrio hemodinâmico do pa-
ciente considerando o efeito de vasodilatação menor, 
quando comparado ao bloqueio subaracnóideo. Não 
existem recomendações específicas para o manejo do 
paciente com síndrome X cardíaca. Durante a avalia-
ção pré-anestésica, sintomas anginosos devem ser 
devidamente investigados através de avaliação clíni-
ca especializada, associada a exames de avaliação 
de perfusão miocárdica, de forma que o diagnóstico 
dessa condição seja firmado por exclusão e técnicas 
com menor impacto na perfusão coronariana sejam 
utilizadas.
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Taquicardia ventricular não sustentada 
após dose teste em anestesia peridural: 
relato de caso
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Gisèle Passos da Costa Gribel, Alam Martins de Freitas, 
Rosângela da Silva Santos do Nascimento 
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Introdução: Alterações do ritmo cardíaco associadas a 
adrenalina em dose teste durante a realização de aneste-
sia peridural são complicações raras, mas que possuem 
risco de evoluir para eventos graves. Relato de caso: Pa-
ciente do sexo masculino, 31 anos, 1,78 m, 80 kg. Inter-
nado para artroscopia de joelho esquerdo para revisão 
de lesão de ligamento cruzado anterior. Refere que em 
2011 apresentou arritmia cardíaca, com Holter eviden-
ciando 19.000 extrassístoles ventriculares. Na época, foi 
encaminhado ao serviço de arritmologia, sendo realizada 
investigação diagnóstica com monitorização ambulato-
rial de pressão arterial, ecocardiograma e ressonância 
cardíaca sem alterações e liberado para a realização de 
atividades laborais. Afirma estabilização do quadro des-
de então, atualmente queixando-se apenas de palpita-
ções noturnas e apresentando um eletrocardiograma em 
repouso com ritmo sinusal. Foi submetido a anestesia 
peridural, evoluindo com taquicardia ventricular não sus-
tentada após dose teste com 3 ml de lidocaína e 15 mcg 
de adrenalina em cateter peridural. Diante da percepção 
da arritmia, foi retirado o cateter peridural e realizado 
eletrocardiograma em DII longo. O paciente permane-
ceu assintomático durante o evento e sem repercussões 
hemodinâmicas. A cirurgia foi suspensa, o caso foi dis-
cutido com a Cardiologia e o paciente foi encaminhado 
ao centro de terapia intensiva para avaliação do quadro. 
Após 2 semanas, com o parecer favorável do serviço de 
cardiologia para a realização do procedimento, em uso 
de bisolol 5 mg por dia, o paciente foi abordado pela Or-
topedia, dessa vez através de sedação, raquianestesia 
com 20 mg de bupivacaína hiperbárica e 60 mcg de mor-
fina, associada a bloqueio do nervo femoral no pós-ope-
ratório com ropivacaína a 0,3%. Desta vez, o paciente 
manteve-se hemodinamicamente estável durante todo 
o procedimento, apresentando somente extrassístoles 
ventriculares esporádicas. Discussão: A realização da 
dose teste com a adrenalina é o melhor método farma-
cológico para evidenciar que o cateter de peridural en-
contra-se em posição intratecal ou intravascular. A adre-
nalina possui efeito arritmogênico importante e, embora 

um evento raro, arritmias cardíacas são possíveis após a 
passagem de um cateter de peridural. A percepção pre-
coce deste evento adverso é importante para prevenir 
uma instabilidade do quadro clínico do paciente.
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Técnicas anestésicas na embolização da 
artéria uterina: revisão narrativa
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Introdução: A embolização da artéria uterina (EAU) é uma 
técnica vascular utilizada para tratamento de comorbida-
des como adenomiose, neoplasia maligna na qual os pa-
cientes, após o procedimento, apresentam grau elevado 
de dor, necessitando, com isso, de altas doses de opioi-
des. Dessa forma, o manejo anestésico é de fundamental 
importância para índices menores no escore de dor no 
pós-operatório desses pacientes. O objetivo deste estu-
do é identificar técnicas anestésicas que possam ser uti-
lizadas para analgesia no pós-operatório imediato em ca-
sos de embolização uterina. Métodos: Revisão narrativa 
realizada no período de maio a julho de 2022, versa por 
responder a seguinte questão norteadora: “Quais técni-
cas anestésicas podem ser utilizadas para analgesia no 
pós-operatório imediato em casos de embolização uteri-
na?”. Utilizou-se como descritores “uterine artery embo-
lization” AND “Anesthesia and analgesia” para analisar 
publicações contidas em 4 das bases de dados: Medline 
via PubMed; Scopus e Clinics Collection, via Elsevier; 
Academic Search Premier via EBSCO. As publicações 
contidas na busca inicial foram exportadas ao softwa-
re Rayyan – gerenciador de referências que possibilitou 
a detecção de duplicatas e seleção de artigos por dois 
revisores independentes, garantindo o cegamento entre 
os revisores, isto é, todos os revisores avaliaram o título 
e resumo de cada publicação e atribuíram pareceres de 
forma independente (incluir ou excluir). Os conflitos em 
pareceres foram resolvidos por um terceiro revisor. Re-
sultados: A busca inicial encontrou 54 publicações que 
após a seleção pelos revisores resultou numa amostra 
de 13 artigos. As publicações variaram quanto: ao ano 
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de publicação (2004-2020), tipo de estudo (46,15% ex-
perimentais; 23,08% quase-experimentais, 23,08% caso 
controle; 3,84% coorte e 3,84% custo-efetividade) e 
técnicas anestésicas abordadas para o tema em estu-
do. Dentre estas, observou-se: o uso de peridural com 
vários tipos de anestésicos locais (ropivacaína, levobu-
pivacaína ou lidocaína) associados ou não a morfina; o 
bloqueio do nervo hipogástrico superior (BNHS) aponta-
do como redutor de doses de opioides em bombas de 
alvo-controlada pelo paciente (PCA); o uso e eficácia da 
eletroacupuntura quando comparada a anestesia farma-
cológica local na EAU; a administração de remifentanil, 
dexemedetomidina e dexametasona, entretanto as duas 
primeiras são entendidas como alternativas eficazes no 
controle da dor dos pacientes submetidos a EAU, en-
quanto que a dexametasona mostrou esse efeito apenas 
após 12 h desse procedimento Além disso, cabe ressal-
tar que um estudo que comparou técnicas, apontou que 
a peridural demonstrou-se superior ao BNHS na redução 
do escore de dor. Conclusão: Em suma, a disposição das 
técnicas anestésicas em um mapeamento narrativo pos-
sibilita aos profissionais que lidam com o manejo da dor 
em pacientes submetidos a EAU uma visão ampla sobre 
a possibilidade de condutas.
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Introdução: A cefaleia pós-punção da dura-máter 
(CPPDM) é uma complicação comum após a punção su-
baracnóidea para realização da raquianestesia. Manifes-
ta-se com intensa cefaleia em região frontal ou occipital, 
de início insidioso, em até 48 h após a anestesia, com 
melhora ao decúbito e com piora à posição ortostática, 
de caráter autolimitado. A abordagem conservadora se 

faz por meio da hidratação e administração de analgé-
sicos com cafeína associados ao decúbito dorsal hori-
zontal. Porém, o padrão ouro para o tratamento é o tam-
pão sanguíneo peridural (TSP), técnica invasiva na qual 
se utiliza uma amostra de sangue autólogo para ocluir o 
orifício de saída do líquor (causado pela punção dural). 
Enquanto o bloqueio do gânglio esfenopalatino (BGEP) 
é uma técnica minimamente invasiva, via transnasal, que 
pode ser utilizada como alternativa. Relato de caso: Pa-
ciente feminina, de 22 anos, hígida, apresentou CPPDM 
após bloqueio subaracnóideo com agulha Quincke 27G 
para apendicectomia. Após 30 h, iniciou cefaleia inten-
sa. Fez uso domiciliar de tramadol e ibuprofeno, sem 
melhora. Na unidade de urgência, foram prescritos de-
xametasona 4 mg, cristaloide 1 L e morfina 2 mg. De-
vido à refratariedade do quadro, foi solicitada avaliação 
da Anestesiologia e realizado BGEP bilateral utilizando 
duas hastes flexíveis com extremidades porosas embe-
bidas por 5 ml de ropivacaína 0,75%, introduzidas em 
narinas até a região posterior, permanecendo por 15 min. 
Logo após o BGEP, a paciente relatou alívio dos sinto-
mas. Mantida em observação, recebeu alta após 1 h com 
prescrição de paracetamol com cafeína (500 mg/65 mg) 
e ibuprofeno 400 mg 8/8 h por 3 dias. Em contato poste-
rior, paciente referiu melhora completa da cefaleia, sem 
recidivas. Discussão: A fisiopatologia da CPPDM se rela-
ciona com a perda do líquido cefalorraquidiano pelo ori-
fício de punção, causando uma hipotensão liquórica que 
acarreta tração das estruturas intracranianas e perda da 
sustentação do encéfalo, causando dor. Outro mecanis-
mo da CPPDM pode ser explicado pela doutrina de Mon-
ro-Kellie sobre o volume intracraniano constante. Levan-
do em conta que o cérebro é um componente inelástico, 
a perda liquórica implica em aumento do volume vascular 
intracraniano, a partir da vasodilatação cerebral doloro-
sa. Dessa forma, o bloqueio do gânglio esfenopalatino 
atua como opção de tratamento minimamente invasiva. 
Ao ser bloqueado com aplicação de anestésico local na 
retrofaringe, o gânglio esfenopalatino inibe a vasodilata-
ção cerebral parassimpática, sendo útil no tratamento de 
cefaleias de diferentes etiologias, inclusive na CPPDM, 
tendo seus efeitos de alívio da dor sendo percebidos 
praticamente de imediato. Portanto, é uma terapêutica 
válida a ser aplicada antes de se optar por um tratamento 
mais invasivo.
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Ultrassom pulmonar como ferramenta de 
avaliação para pacientes com COVID-19: 
ensaio clínico
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de Moraes, Manoel Cláudio Azevedo Patrocínio, Gotardo 
Duarte Dumaresq Filho 

Instituição: Instituto Dr. José Frota
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: No atual contexto, mostra-se impactante o 
uso do ultrassom (US) na avaliação dos pacientes, sen-
do oportuno comparar seus achados com o exame pa-
drão-ouro, que é a tomografia computadorizada (TC). 
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar 
os achados pulmonares dos pacientes com COVID-19 
em uso de ventilação mecânica (VM) e assim correlatar 
achados em US com os da TC. Métodos: A população 
do estudo foi composta por 50 pacientes com COVID-19 
internados nas unidades de UTI do Instituto Dr. José Fro-
ta. Foram incluídos pacientes com idade acima de 18 
anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de COVID-19 
confirmado a partir de RT-PCR e/ou o sorológico, que 
estavam em uso de ventilação mecânica. Os pacientes 
foram submetidos a exame ultrassonográfico do pulmão, 
realizado por médico residente em anestesiologia da ins-
tituição que passou por treinamento em POCUS pulmo-
nar. Os pacientes foram escaneados em posição supina, 
sendo avaliadas as seguintes regiões de cada hemitórax: 
anterosuperior, anteroinferior, laterosuperior e lateroinfe-
rior. Cada uma dessas áreas recebeu uma pontuação de 
0–3 para achados de linhas B e consolidações (menos 
que 3 linhas B espaçadas, 0 ponto; mais que 3 linhas 
B espaçadas, 1 ponto; linhas B coalescentes, 2 pontos; 
e consolidação pulmonar, 3 pontos) + uma pontuação 
de 0–2 para achados da linha pleural (normal 0 ponto; 
linha pleural irregular, 1 ponto; e presença de derrema 
ou atelectasias, 2 pontos). Somou-se o valor das áreas 
de cada paciente (8 números no total) para assim clas-
sificar de acordo a gravidade, sendo menor ou igual a 
1 leve; entre 2–12 pontos moderado; e maior ou igual 
a 13 pontos grave. Foram também coletados os dados 
do exame da tomografia computadorizada (TC) de tórax 

sem contraste realizado no hospital, sendo classificados 
em comprometimento leve se até 25% de comprome-
timento; moderado se até 50% de comprometimento e 
grave se maior que 50% de comprometimento. Resul-
tados: Nenhuma ultrassonografia foi considerada leve 
neste estudo, pois nenhuma obteve pontuação igual ou 
inferior a 1 ponto. Dos pacientes com US moderado na 
avaliação, 7 (41,2%) pacientes apresentaram TC classifi-
cada como leve; 8 (47,1%) como moderada e 2 (11,8%) 
como grave. Em relação aos pacientes com US classifi-
cado como grave, 3 (9,1%) apresentaram acometimen-
tos na TC classificados como leve; 14 (42,4%) como mo-
derada e 16 (48,5%) como grave. Pode-se observar os 
achados comparativos relacionados a classificação por 
US e por TC nos pacientes que participaram do estudo. 
Na correlação de Spearman entre os achados da US e 
TC, observou-se uma correlação entre os achados dos 
dois métodos, com uma significância estatística de p < 
0,001. Conclusão: Observou-se que os achados do US 
nos grupos com gravidade moderada e grave coincidi-
ram com a maioria dos achados de TC. Os presentes 
resultados reforçam que o US de pulmão tem aplicabili-
dade no acompanhamento de pacientes com COVID-19.
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Uso de dexmedetomidina associada a es-
cetamina como técnica anestésica para 
troca de curativo em peritoniostomia a 
vácuo: relato de dois esquemas distintos

Gustavo Fornazari Bittencourt*, Leonardo de Almeida 
Azevedo 

Instituição: Hospital Universitário Cajuru – Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: Nós apresentamos o caso de um paciente 
masculino, 32 anos, submetido a 2 trocas de curativo em 
peritoniostomia à vácuo sob anestesia com dexmedeto-
midina e escetamina em 2 esquemas distintos (bolus e 
infusão contínua de dexmedetomidina), sem invasão de 
via aérea. Em ambos o procedimento se deu sem inter-
corrências, exceto por maior instabilidade hemodinâmica 
no esquema em bolus. Relato de casos: Paciente do sexo 
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masculino, de 32 anos, pesando cerca de 50 kg, vítima 
de ferimento por arma de fogo em região abdominal, com 
relato de abuso de álcool, foi submetido a laparotomia 
exploradora com peritoniostomia à vácuo e necessitou 
posteriormente de diversas trocas de curativo em centro 
cirúrgico. Em uma dessas trocas, o paciente foi admitido 
em centro cirúrgico, monitorizado e recebeu 1 dose de 
ataque em bolus de dexmedetomidina 1 mcg/kg e esce-
tamina 0,5 mg/kg. Durante ato cirúrgico, foram realiza-
das 3 doses adicionais em bolus com a mesma concen-
tração. Manteve-se em plano anestésico apresentando 
certo grau de instabilidade hemodinâmica, tendendo a 
hipotensão e bradicardia. Ao final, acordou tranquilo, lú-
cido e orientado. Três dias após, em nova troca de cura-
tivo, optou-se em utilizar 1 dose de ataque de dexme-
detomidina 1 mcg/kg e cetamina 1 mg/kg, mantendo a 
dexmedetomidina em infusão contínua (1 mcg/kg/h nos 
primeiros 15 min e 2 mcg/kg/h após). Foram realizados 
2 repiques de escetamina 0,5 mg/kg no procedimento. 
Manteve-se hemodinamicamente estável. Acordou tran-
quilo, lúcido e orientado. Em nenhum dos casos houve 
depressão respiratória. Discussão: A dexmedetomidina é 
um potente agonista alfa-2 altamente seletivo e específi-
co. Sua ação se dá por modular a vigilância e diminuir a 
atividade do sistema nervoso simpático. Em altas doses 
(1 mcg/kg seguido de 5–10 mcg/kg/h), produz aneste-
sia sem depressão ventilatória. Porém, é capaz de gerar 
instabilidade hemodinâmica, cursando com hipotensão e 
bradicardia ou hipertensão paradoxal em altas doses. Já 
a escetamina é uma substância que reage com múltiplos 
receptores do SNC, sendo o mais conhecido o NMDA, 
no qual produz antagonismo não competitivo. É capaz 
de induzir anestesia em altas doses (1–2 mg/kg) e gerar 
analgesia intensa em doses subanestésicas (0,2–0,5 mg/
kg). O que limita seu uso é a intensa resposta noradre-
nérgica gerada, com aumento da PA e taquicardia, além 
do quadro dissociativo no pós-operatório. A associação 
das duas drogas, porém, mostra-se vantajosa, já que a 
dexmedetomidina é capaz de atenuar a resposta car-
dioestimulatória e os efeitos pós-anestésicos dissociati-
vos da escetamina, e esta atenua a hipotensão e bradi-
cardia da dexmedetomidina. O relato acima sugere que a 
associação das duas drogas é uma boa alternativa para 
anestesia em procedimentos curtos, com a vantagem da 
ausência de depressão ventilatória, sendo mais efetiva 
quando a dexmedetomidina é utilizada.
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Videolaringoscópio com auxílio de im-
pressoras 3D durante a pandemia de 
SARS-CoV-2: revisão narrativa

Amanda Dal Ponte¹*, Túlio Slongo Bressan¹, Alessandra 
Bossardi¹, Roberto Taboada Fellini¹,², Fernanda Erlo Ri-
beiro¹,², Marcelo Gustavo Angeletti¹,²

¹UCS, ²Clínica de Anestesiologia (CAN)

Instituição: Universidade de Caxias do Sul (UCS)
Fonte de financiamento: Recursos próprios

Introdução: A intubação orotraqueal (IOT) foi um proce-
dimento exaustivamente indicado durante a pandemia 
COVID-19. Pelo alto risco de contaminação dos profis-
sionais, os videolaringoscópios (VLs) tornaram-se um 
padrão para o manejo das vias aéreas. O alto custo do 
dispositivo frente a um sistema de saúde sobrecarrega-
do e os problemas de compatibilidade entre os aparelhos 
dificultam o uso. A criação de um VL acessível financei-
ramente que avalia os riscos de transmissão e a adapta-
ção com os sistemas operacionais foi desenvolvido por 
impressoras 3D e sondas endoscópicas. Este trabalho 
tem por objetivo expor os benefícios de videolaringos-
cópios de baixo custo. Métodos: Revisão narrativa fei-
ta com base em artigos selecionados nas plataformas  
PubMed e SciELO. As palavras-chave pesquisadas foram 
“laryngoscope; 3d printed”. Foram incluídos todos os ar-
tigos de revisão sistemática e relatos de experiência em 
humanos durante a pandemia de SARS-CoV-2. Resulta-
dos: A alta transmissão pelos pacientes infectados pelo 
SARS-CoV-2 e a frequente indicação de IOT, trouxeram 
um grande risco de exposição para os profissionais de 
saúde. O uso de VL foi recomendado por sociedades mé-
dicas pelos claros benefícios, contudo, esses instrumen-
tos não faziam parte da maioria dos hospitais do país. Por 
isso, VLs com o uso de impressoras 3D para uma lâmina 
de plástico e câmeras do tipo sonda endoscópica acopla-
das junto com a luz da lâmina associadas via USB a um 
aplicativo de smartphones que permite a visualização das 
estruturas foram desenvolvidos e sua aplicabilidade di-
fundida e com êxito. A técnica corrobora financeiramente 
com as instituições de saúde porque adquirir um aparelho 
já consolidado à venda num contexto pandêmico torna-
-se inviável. Conforme a literatura, os custos para con-
feccionar um VL variam entre 65–135 reais, ao passo que 



67o Congresso Brasileiro de Anestesiologia – CBA 2022

495

Outros

os VL já à venda podem chegar até 60 mil reais. Com o 
uso do videolaringoscópio improvisado, a intubação pode 
ser realizada 11,6 cm mais distante se comparada com a 
laringoscopia convencional, um caráter de proteção no 
que tange a transmissão, fator imperioso em um cenário 
que é necessário proteger o número limitado dos presta-
dores de cuidados de saúde. Hoje, conforme a American 
Society of Anesthesiologists (ASA), a VL é importante al-
ternativa para assegurar uma via aérea difícil: facilita me-
lhor visão glótica, reduz as tentativas de intubação, reduz 
tempo de apneia, reduz trauma laríngeo. Portanto, um VL 
confeccionado de forma fácil com vantagens em relação 
ao custo soma no avanço do manejo de via aérea e que 
se estende para além da pandemia. Conclusão: No con-
texto da pandemia, o VL de baixo custo foi um auxílio 

para que vidas fossem salvas tanto de profissionais da 
saúde quanto de pacientes. Atualmente, embora ainda 
não normatizados, os VLs confeccionados aproximam os 
hospitais de um recurso que certamente diz muito sobre o 
futuro da anestesia, já que ilustra segurança e progressão 
de técnica e de tecnologia.
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