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sico, houve intensificação dos movimentos involuntários, que 
precisaram ser contidos pela equipe assistencial. O procedi-
mento foi concluído e o paciente encaminhado à SRPA; a re-
cuperação foi sem intercorrências e a alta foi concedida com 
50 minutos, pontuando 10 na escala de Aldrete. Orientamos 
e recomendamos a realização de anestesia geral para um pró-
ximo exame de endoscopia digestiva. DISCUSSÃO: O efeito 
dos agentes anestésicos sobre a fisiopatologia da SPI ainda é 
incerto e desconhecido. Pode-se notar que não houve cessa-
ção dos movimentos, mas intensificação, mesmo quando foi 
aprofundado o plano de sedação. De forma ainda não escla-
recida, a movimentação involuntária dos membros pode ser 
controlada com a administração de glicopirrolato, associado à 
fisiostigmina. Mais investigações laboratoriais e clinicas devem 
ser conduzidas para esclarecer o efeito da fisiostigmina no ma-
nejo dos pacientes com SPI submetidos à sedação.
Referências
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196 - Prolongamento do bloqueio neuromus-
cular sob uso de polimixina B: relato de caso
Autores: Sérgio Mariano Zuazo, Cláudia Cristiane Ferracini Righeti, Pe-
dro Henrique Rocha Freitas, Gabriel Felipe Neves de Lima.

Instituições: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribei-
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Distrito Federal

INTRODUÇÃO: O bloqueio neuromuscular constitui um dos 
pilares em anestesia, tornando-se também um veículo de 
complicações. Alguns estudos já evidenciaram uma possível 
interferência de antibióticos na funcionalidade da placa mo-
tora, tanto em laboratório quanto in vivo, sendo o mecanismo 
responsável ainda não bem elucidado. RELATO DE CASO: Pa-
ciente de 42 anos, masculino, submetido à troca de curativo 
em quadril direito após infecção em ferida operatória de os-
teossíntese do acetábulo direito, sob anestesia geral. Obeso, 
sem outras comorbidades, estando sob uso de 500.000 UI de 
polimixina (8/8h) e 400 mg de teicoplanina (12/12h). Realizada 
indução venosa com propofol (150 mg), sufentanil (20 mcg) 
e vecurônio (7 mg). Manutenção com sevoflurano a 2%. No 
curso final do ato anestésico, com o paciente já sob ventilação 
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171 - Manifestação aguda da doença de 
Willis-Ekbom durante sedoanalgesia para 
exame endoscópico: relato de caso
Autores: Filipe Lugon Moulin Lima, Ana Clara Mourão Barreto, Saullo 
Queiroz Silveira, Fernando Nardy Bellicieri, Leopoldo Muniz da Silva, 
Bruno Ferraz de Campos Barone.

Instituições: Hospital Vila Nova Star - Hospital São Luiz Jabaquara 

INTRODUÇÃO: A Doença de Willis-Ekbom ou síndrome das 
Pernas Inquietas (SPI) é uma desordem neurológica que afeta 
entre 5 a 10% da população, com prevalência aumentada em 
faixas etárias avançadas. É caracterizada como um distúrbio do 
movimento que impõe ao paciente uma necessidade urgente 
de movimentar, especialmente, os membros inferiores. A causa 
da doença é desconhecida, porém uma combinação de fato-
res genéticos com a desregulação no metabolismo cerebral 
de ferro e de dopamina estão implicados na patogênese da 
afecção. Uma pergunta validada para rastreio da síndrome é: 
“quando você tenta relaxar ou dormir à noite, você já teve sen-
sações desagradáveis ou inquietude nas pernas que podem 
ser aliviadas ao caminhar ou mover-se?”, este questionamen-
to apresenta sensibilidade de 100% e especificidade de 96,8% 
para o diagnóstico da SPI. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
masculino, 84 anos, IMC=27.79, diabético tipo 2 com dislipide-
mia, fibrilação atrial, hipertensão arterial e diagnóstico prévio 
de síndrome das pernas inquietas, fazendo uso de linagliptina/
metformina, losartana, propafenona e apixabana. A indicação 
do exame de endoscopia digestiva alta e colonoscopia foi para 
rastreio diagnóstico e houve referência sobre dificuldade de 
sedação em exame endoscópico prévio. A despeito do relato, 
foi planejada sedação profunda endovenosa para o procedi-
mento proposto. Foi realizada sedação com midazolan 2 mg, 
fentanil 100 mcg, lidocaína 50 mg e bólus sucessivos de pro-
pofol a 1% (total de 500 mg durante todo procedimento, com 
duração de 40 minutos). Administrou-se ainda ondansetrona 8 
mg e dipirona 2 g. Antes de iniciar a sedação, e ainda durante 
a avaliação pré anestésica, o paciente apresentou movimenta-
ções repentinas dos membros inferiores em repouso no leito. 
Com o início da sedação e aprofundamento do plano anesté-
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espontânea, mantendo volume corrente de 540 mL, foi extu-
bado. Três minutos após, evoluiu com decréscimo da oximetria 
para 42% e desconforto ventilatório  (não obstante à infusão 
de 2,5 mg de neostigmina e 1,25 mg de atropina na tercei-
ra hora do ato anestésico). Realizada, então, ventilação com 
pressão positiva, sob máscara facial e auxílio de cânula orofa-
ríngea, permanecendo por ainda 30 minutos sem capacidade 
de manutenção de uma via aérea superior pérvia. Resolução 
completa do quadro deu-se após administração de 200 mg de 
sugammadex, com o paciente sustentando níveis oximétricos 
adequados espontaneamente e sem auxílio de dispositivos de 
via aérea. Ao término, encaminhado à recuperação anestésica, 
sem intercorrências. DISCUSSÃO: Devido a relatos prévios na 
literatura de intercorrências similares a essa, com antibióticos 
prolongando o bloqueio, por vezes, até 49 horas, optou-se por 
fazer uma dosagem aquém da estipulada para o peso do pa-
ciente (115kg). Ainda assim, podemos constatar o risco ineren-
te a casos como esse, em que o paciente - ainda que apto para 
a extubação do ponto de vista funcional do drive respiratório 
e atividade diafragmática - cursou com obstrução de via aé-
rea superior (condizente com o demonstrado na literatura: a 
musculatura laríngea é mais resistente à reversão do bloqueio 
neuromuscular que a diafragmática). Tal contexto nos impõe 
cuidado e vigilância maiores. Dentre as estratégias possíveis, 
estão o emprego de monitorização da sequência de quatro es-
tímulos (TOF), aplicação de ciclodextrinas ou até mesmo admi-
nistração de cálcio, relatado em alguns casos como adjuvante 
na reversão do BNM.
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226 - Survey: uso da telemedicina para 
tvaliação pré-anestésica durante a pandemia 
da Covid-19
Autores: Jairo José do Amaral Costa Junior, Jane Auxiliadora Amorim, 
Edgar Vieira do Nascimento, Silvana Pereira Amorim, Carmem Maria 
Carício Maciel, Armando Moreira Mendes Filho.

Instituições: Hospital Getúlio Vargas / PE - Hospital dos Servidores do 
Estado / PE - Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra - PE 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A telemedicina agrega ao ato 
médico a possibilidade de assistência à saúde através de plata-
formas digitais e o isolamento social durante a pandemia ace-
lerou o processo de adesão. Nesse contexto, a avaliação pré-
-anestésica por teleconsulta  tornou-se uma peça importante 
na manutenção das atividades da prática anestésica. O objeti-
vo desse estudo foi avaliar o uso da telemedicina na realização 
da consulta pré-anestésica durante a pandemia da Covid-19. 
MÉTODO: Estudo descritivo, transversal, aprovado pelo Comi-
tê de Ética, que avaliou anestesiologistas vinculados à Socieda-
de Brasileira de Anestesiologia (SBA), por meio de questionário 
on-line enviado através das redes sociais da SBA. As variáveis 
avaliadas foram idade, gênero, tempo de profissão, tipo de ins-
tituição onde trabalha, região geográfica, adesão à ferramenta, 
conhecimento sobre as normativas de uso da telemedicina, 
critérios para seleção do paciente, plataformas utilizadas, nível 
de satisfação e expectativas para o período pós-pandemia. Na 
análise estatística inferencial, foi considerado significativo o 

valor de p<0,05. RESULTADOS: Obteve-se 435 respostas váli-
das, de 244/56,1% homens e 191/43,9% mulheres, com média 
de idade de 43,86 ± 12,17 anos e de atuação profissional entre 
15,58 ± 13,17 anos. 143/32,9% dos participantes responderam 
que aderiram ao uso da telemedicina para realização da ava-
liação pré-anestésica durante a pandemia e desses, o WhatsA-
pp foi a plataforma mais utilizada por 88/61,5%. Foi referido 
elevado índice de satisfação por 125/87,4% dos pacientes e 
120/83,9% dos anestesiologistas. Na análise inferencial, hou-
ve associação superior e significativa entre os profissionais 
que trabalham em serviços privados e o uso da telemedicina 
(p<0,001). Nas regiões Norte/Nordeste/Centro-Oeste, o uso foi 
inferior e estatisticamente significativo quando comparado ao 
emprego nas regiões Sudeste e Sul [OR 0,49; IC95% (0,32-0,73), 
p=0,001). O conhecimento sobre as modificações das normati-
vas em decorrência da pandemia foi associado à adesão a essa 
ferramenta [OR 3,04; IC95% (1,85-5,0); p<0,001), assim como as 
orientações da SBA foram vinculadas a maior utilização desse 
instrumento [OR 2,29; IC95% (1,52-3,46); p<0,001). A expectati-
va de 165/37,9% dos participantes é a regulamentação da tele-
medicina com ampla aplicação para o período pós-pandemia. 
CONCLUSÕES: Diante dos resultados, o recurso da telemedici-
na para a realização da avaliação pré-anestésica durante a pan-
demia da Covid-19 apresenta boa adesão e a satisfação com o 
uso dessa ferramenta é observada entre os envolvidos. Entre-
tanto, fatores socioeconômicos e o desconhecimento sobre as 
normativas podem estar relacionados a não utilização, como 
também ao descumprimento da legislação vigente.
Referências
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231 - Toxina botulínica no tratamento de dor 
neuropática pós-traumática: relato de caso 
Autores: Caio Vinicius Mendonça da Silva, Izadora Iatchuk Alves Ibrahim, 
Andrea Willma Choque Campero, Paula Cristina Leitão de Assunção, 
Nivaldo Ribeiro Villela.

Instituição: Hospital Universitário Pedro Ernesto 

INTRODUÇÃO: A dor é uma experiência sensitiva e emocio-
nal desagradável, associada, ou semelhante àquela associada, 
a uma lesão tecidual real ou potencial (IASP). A dor neuropá-
tica (DN) é descrita como dor secundária à lesão ou doença, 
afetando o sistema somato-sensitivo. É considerada uma das 
mais difíceis síndromes dolorosas a serem tratadas, podendo 
cronificar e proporcionar um impacto severo na qualidade de 
vida dos pacientes. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 61 
anos, 90 kg, 1,70 m e hipertenso. Apresentando quadro de dor 
neuropática crônica em mão direita, EVA 10. A dor teve início 
há três anos, após trauma corto-contuso em nervo mediano 
direito, na altura do punho, sendo refratária a analgésicos, AI-
NEs e opioides. Apresenta alodínea em região palmar e em 
1º, 2º e 3º quirodáctilos. Realizada termografia de mãos com 
hiporradiação de região correspondente a dermátomo de ner-
vo mediano em mão direita. Terapia inicial com duloxetina 60 
mg/dia e pregabalina 300 mg/dia, com melhora parcial, man-
tendo EVA 8. Submetido a três infusões de cetamina 0,3mg/
kg/h, com intervalos de uma semana e bloqueio do gânglio 
estrelado com lido 0,5% 6 ml; com melhora parcial por duas se-
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manas e retorno da dor EVA 8. Realizada injeção intradérmica 
de toxina botulínica (TxB-A) tipo A 100 UI, na região de alodí-
nea, dividida em 50 aplicações de 2 UI, com distância de 1 cm 
entre cada aplicação. O paciente relatou melhora de 50% da 
dor após duas semanas da primeira aplicação, que perdurou 
por 14 semanas, quando foi realizada segunda aplicação, com 
melhora mais expressiva da dor, alodínea e descargas ectópi-
cas. DISCUSSÃO: A toxina botulínica vem sendo amplamente 
estudada no tratamento das síndromes dolorosas. Para além 
do seu uso nas distonias, os autores perceberam que o alívio da 
dor precedeu o relaxamento muscular, sugerindo que a TxB-A 
poderia ter propriedades analgésicas. Experimentos in vitro e 
em modelos animais demonstraram que a TxB-A pode reduzir 
a inflamação neurogênica e atenuar a liberação de neurotrans-
missores nociceptivos, inibindo canais de Na+ no sistema ner-
voso periférico e central. Vem sendo utilizada com resultados 
satisfatórios no tratamento da enxaqueca, neuralgia pós-her-
pética e pós-traumática, SDRC, dor fantasma, dentre outras sín-
dromes dolorosas, com poucos efeitos colaterais. As aplicações 
duram em média de 3 a 6 meses, sendo necessárias aplicações 
seriadas para o controle da dor, obtendo melhor resposta após 
a segunda ou terceira aplicação. Ainda apresenta um alto cus-
to, o que impede seu uso de forma ampla, além de necessitar 
de mais estudos para sedimentar suas indicações.
Referências
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250 - Uso de semaglutida e risco anestésico 
para colonoscopia: relato de caso
Autores: Enrico Biscarde, Liana Maria Torres de Araújo Azi, Albert Bar-
celar de Souza, Nelson Alves de Sousa Filho, Júlia Ornellas Braga, Enzo 
Biscarde.

Instituições: FTC UFBA FTC COOPANESTBA FTC 

INTRODUÇÃO: A semaglutida é uma substância análoga ao 
hormônio endógeno GLP-1, tendo ação antagonista aos re-
ceptores do GLP-1. Sua administração aumenta os níveis gli-
cêmicos pós-brandiais, promovendo maior liberação de insu-
lina e antagonismo do glucagon. No sistema nervoso central, 
parece atuar na regulação do apetite, devido à distensão da 
musculatura lisa estomacal e atraso do esvaziamento gástrico. 
RELATO DE CASO: Mulher de 53 anos, 74 kg, portadora de 
obesidade grau 1 (IMC = 31), em uso regular de semaglutida 
1 mg subcutânea 08 clicks diários e orlistate 120 mg 2x/dia, 
foi submetida à colonoscopia. Negava asma, cardiopatia, IAM 
ou AVE prévios e possuía capacidade funcional prevista maior 
que 4 METS. Na consulta pré-anestésica, foi orientada quanto à 
suspensão do orlistate e semaglutida, esclarecida sobre o risco 
de estômago cheio devido ao uso das medicações e sobre a 
necessidade de realizar endoscopia digestiva alta (EDA) antes 
do procedimento. A paciente suspendeu as medicações três 
dias antes do exame e relatou estar em jejum hídrico há quatro 
horas e ter feito uso do manitol 500 ml há aproximadamente 
cinco horas. Foi realizada anestesia geral com fentanil 25 mcg, 
lidocaína 80 mg e propofol 400 mg. Devido ao risco de bronco-
aspiração do resíduo gástrico, por conta das medicações, foi re-
alizado EDA para esvaziamento gástrico, sendo coletado 40 ml 
de conteúdo. O procedimento durou 30 minutos e transcorreu 
sem intercorrência. Despertou sem qualquer tipo de descon-
forto, permanecendo na instituição por uma hora, tendo alta 

para casa. DISCUSSÃO: Durante procedimentos anestésicos, 
as síndromes aspirativas são importantes causas de morbi-
mortalidade. O presente caso trata de uma paciente em uso de 
medicamentos que causam retardo do esvaziamento gástrico, 
o que possivelmente poderia favorecer uma broncoaspiração. 
Entre os fatores estão relacionados ao maior risco de bronco-
aspiração estão os que favorecem o refluxo gastroesofágico, 
como a obesidade e os que interferem no retardo do esva-
ziamento do conteúdo gástrico, tal como drogas e sedativos. 
Uma aspiração de conteúdo gástrico com pH abaixo de 2,5 e 
volume superior a 0,4 mL.kg-1 pode ocasionar dano ao parên-
quima pulmonar. Para reduzir o risco de aspiração, foi realizado 
EDA previamente à colonoscopia que aspirou 0,55 mL.kg-1, 
demonstrando o potencial para dano em caso de broncoaspi-
ração. O presente relato visa contribuir com informações que 
possibilitarão um melhor manejo de pacientes em uso dessas 
drogas e submetidos à anestesia ambulatorial. 
Referências

Bielawska B, Hookey LC, Sutradhar R, et al. Anesthesia assistance in outpatient co-
lonoscopy and risk of aspiration pneumonia, bowel perforation, and splenic injury. 
Gastroenterology. 2018; 154:77-85. 

Bisinotto FMB, Silveira LAM, Martins LB. Aspiração pulmonar em anestesia: revisão. 
Rev Med Minas Gerais. 2014; 24(Supl 8):S56-S66.

ANESTESIA CARDIOVASCULAR 
E TORÁCICA

001 - Abordagem anestésica de massas 
mediastinais
Autores: Barbara Lorena Silva de Souza, Larissa Cristelli de Sena, Talita 
de Freitas Souza, Davi Brasil Khouri, Thobias Zapaterra Cesar, Marina 
Ayres Delgado.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: O manejo de massas mediastinais é um desa-
fio para o anestesiologista, sendo imprescindíveis história clí-
nica, exame físico, complementação com exame de imagem 
e planejamento cuidadoso. RELATOS DE CASO: Caso 1: 58 
anos, sexo masculino, hipertenso e diabético tipo 2. Disfonia 
há anos, com paralisia de corda vocal direita à broncoscopia. 
Tomografia evidenciou cisto broncogênico gigante mediasti-
nal à direita, lateral à traqueia e sem compressão extrínseca. 
Proposta de toracoscopia exploradora. Monitorização, venó-
clise com jelco 16G, indução anestésica com succinilcolina, 
propofol e remifentanil em bomba de infusão contínua (BIC). 
Intubação orotraqueal seletiva à esquerda com tubo Robert 
Shaw, verificado posicionamento com broncoscópio. Pressão 
arterial invasiva (PAI) em artéria radial direita. Ao término do 
procedimento, paciente extubado em sala. Observados sinais 
de obstrução baixa e optado por reintubação e transferência 
para o CTI. Interrogada traqueomalácia por contiguidade crô-
nica do cisto broncogênico. Caso 2: 30 anos, sexo feminino, 
perda ponderal de 10 kg, sudorese noturna, massa mediastinal 
e nódulos cervicais. Refere dor torácica e em braço esquerdo. 
Sem comorbidades prévias. TC tórax: massa mediastinal an-
terior comprimindo veia cava superior, derrame pericárdico e 
pleural. Falha de enchimento de veia subclávia direita. EcoTT: 
derrame pericárdico importante com sinais de tamponamento 
(colapso diastólico de VD, aumento na variação respiratória do 
fluxo mitral). Estável, taquipneica e taquicárdica. Indicada dre-
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nagem pericárdica e biópsia por toracoscopia. Monitorização e 
punção de radial esquerda para PAI. Intubação acordada com 
fibroscópio, anestesia tópica e sedação com remifentanil em 
BIC. Paciente consciente e confortável durante processo. Tubo 
7,5 com cuff seletivo à esquerda. Equipe pediu troca para tubo 
duplo lúmen. Realizado teste com 1mg/kg de succinilcolina 
com aumento da pressão de pico em via aérea; optado por 
não realizar a troca devido à compressão traqueal extrínseca. 
Sem outras intercorrências. DISCUSSÃO: Os casos ocorreram 
no mesmo dia e exemplificam a heterogeneidade na apresen-
tação clínica das massas mediastinais. No mediastino ante-
rior, podem causar obstrução das vias aéreas e grandes vasos 
com colapso cardiorrespiratório por síndrome de compressão 
tumoral. Se possível, deve-se optar por técnicas anestésicas 
regionais a fim de evitar manipulação de via aérea, colapso 
cardiovascular da ventilação mecânica e uso de bloqueadores 
neuromusculares. A síndrome da compressão de veia cava su-
perior representa risco por resultar em redução da drenagem 
da metade superior do corpo e reduzida pressão do enchi-
mento ventricular direito. Avaliação pré-operatória conjunta 
das equipes, consideração dos riscos e benefícios da anestesia 
geral e escolha cautelosa dos fármacos são essenciais para o 
sucesso do procedimento.
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018 - Anestesia em paciente em ECMO e balão 
intra-aórtico pré-transplante cardíaco 
Autores: Ana Carolina Nascimento Assunção Santos, Matheus Ramos 
Protásio, Enéas Eduardo Sucharski, Luiz Guilherme Villares da Costa, 
Thales Abreu Tedoldi.

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein  

INTRODUÇÃO: O suporte circulatório mecânico (SCM) vem 
sendo cada vez mais utilizado no manejo da disfunção ventri-
cular de pacientes críticos, em combinação com o tratamento 
convencional otimizado da insuficiência cardíaca grave. Esses 
dispositivos de suporte podem ser classificados de acordo com 
o tipo: ponte para recuperação, ponte para transplante, ponte 
para decisão ou terapia de destino; ou de acordo com a dura-
ção: curta, média ou longa duração. A escolha do dispositivo 
de suporte circulatório depende das condições clínicas e do 
grau de reversibilidade da disfunção ventricular. Dos disposi-
tivos de curta duração, o balão intra-aórtico (BIA) é utilizado 
com frequência para diminuir o trabalho miocárdico. Em pa-
cientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção redu-
zida (ICFER) avançada e refratários ao BIA e inotrópicos, a uti-
lização de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) 
venoarterial é considerada.¹ RELATO DE CASO: I.C.C.S, 62 anos, 
com insuficiência cardíaca descompensada INTERMACS 2 (ECO 
com FE de 20% e PSAP 59 mmHg) por cardiomiopatia isquê-
mica, em uso de BIA e  ECMO VA periférica (fêmoro-femoral), 
em fila para transplante cardíaco, heparinizada, apresentou 
hematoma retroperitoneal diagnosticado em tomografia, com 
sangramento ativo de artérias lombares à esquerda em L2, L3 
e L5 — sendo indicada arteriografia e embolização. O proce-
dimento teve duração de cinco horas, fora realizada indução 

anestésica em sequência rápida, com remifentanil 1 mcg/kg, 
etomidato 0,3 mg/kg, lidocaína 1 mg/kg e rocurônio 1,2 mg/
kg e uso de videolaringoscópio. No intraoperatório recebeu 
as drogas vasoativas (DVA) noradrenalina 0,05 mcg/kg/min e 
dobutamina 5 mcg/kg/min titulando; infundidos 3000 ml de 
plasmalyte; 362 ml de plasma fresco e 558 ml de concentrado 
de hemácias. No término foi encaminhada para UTI em IOT e 
em desmame de DVA, noradrenalina 0,19 mcg/kg/min e do-
butamina 8 mcg/kg/min. O transplante cardíaco foi realizado 
após sete dias. DISCUSSÃO: ECMO V-A está cada vez mais sen-
do utilizado para suporte cardíaco em várias causas de choque 
cardiogênico e parada cardíaca. Os anestesiologistas estão 
envolvidos no cuidado desses doentes durante a canulação 
e decanulação de ECMO; cirurgias em ECMO e transporte. O 
doente crítico em ECMO requer cuidado no manejo macro-he-
modinâmico e micro-hemodinâmico, em um sistema com me-
nor pré-carga, maior pós-carga, bomba centrífuga com fluxo 
dependente dessas variáveis no circuito, maior hemólise, alte-
rações da coagulação, e também alterações farmacocinéticas e 
farmacodinâmicas, portanto, o manejo adequado desses casos 
complexos requer diligência, atenção e também boa comuni-
cação com a equipe cirúrgica e a de ECMO.²
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055 - Avaliação de delirium pós-operatório 
de cirurgia cardíaca em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de um hospital referência em 
cardiologia em Goiânia, Goiás
Autores: Caio Castro Mendanha Barros, Milena Dionizio Moreira, Hugo 
Leonardo dos Santos Menezes, Agnato da Silva Gnoatto, Guilherme 
Martins Barroso, Pedro Ivo Meneses Ximenes.

Instituições: Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique San-
tillo (Crer) - Hospital das Clinicas UFG

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O delirium pós-operatório (DPO) 
é um estado de disfunção cerebral aguda após anestesia e 
cirurgia. Trata-se de uma complicação comum após cirurgia 
cardíaca, principalmente pelo uso da circulação extracorpórea, 
maior tempo cirúrgico e condições basais dos pacientes. Está 
associado a maior mortalidade, a maior morbidade periope-
ratória e declínio cognitivo, com aumento do tempo médio 
de internação e mais recursos gastos. Em anestesia, devido à 
uma ampla variedade de fármacos e aos avanços constantes 
nas técnicas anestésicas, incluindo monitorização cerebral, 
torna-se essencial a ênfase na prevenção do delirium pós-ope-
ratório. MÉTODOS: Foi realizado um estudo observacional, re-
trospectivo e transversal dos pacientes submetidos à cirurgia 
cardíaca, eletiva e de urgência, internados em Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) no pós-operatório, no período de janeiro de 
2019 a dezembro de 2019, através da análise de dados obtidos 
pelo banco de dados do sistema de gestão hospitalar Epimed 
(www.epimedmonitor.com.br). RESULTADOS: A população 
do estudo foi composta por 88 pacientes. A prevalência de 
delirium encontrada foi de 11% e representa uma prevalência 
menor do que a relatada em outros estudos. Em relação aos 
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fatores de risco 50% dos pacientes tinham entre 44 e 64 anos, 
82% eram hipertensos, 94% tinham uma boa capacidade fun-
cional antes da cirurgia. Em relação ao tempo de internação, 
61% permaneceram de 2 a 3 dias na UTI e 4,5 % tiveram o óbi-
to como desfecho. Em relação às cirurgias, 90% foram eletivas, 
29% dos casos foram realizados troca de valva mitral e 27%, 
troca de valva aórtica. CONCLUSÃO: O anestesiologista tem 
importante papel na prevenção de delirium pós-operatório 
e sua avaliação pós-anestésica pode auxiliar no diagnóstico 
precoce, auxiliando no manejo em tempo oportuno e otimi-
zando a alta dos pacientes. O desenvolvimento de protocolos 
assistenciais no período perioperatório para prevenção, identi-
ficação e tratamento do DPO é uma meta a ser perseguida na 
busca de abreviação do tempo de internação em UTI, melhores 
desfechos para o paciente e redução de custos utilizados.
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084 - Cetamina, dexmedetomidina e 
sevoflurano durante biópsia de massa 
mediastinal anterior com compressão traqueal
Autores: Igor Alcântara Procópio, Rodolfo Maia Domingues Ferreira, 
Clayton Gil de Castro, Thalita Pires da Silva, Maria Beatriz Assumpção 
Mourão Soares de Senna, Luiz Gustavo Alves Moreira.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: Pacientes com massa mediastinal anterior re-
presentam desafio para o anestesiologista. Obstrução de gran-
des vias aéreas e importantes vasos são possíveis complicações 
catastróficas. Na população pediátrica, o risco é ainda maior 
devido à estrutura cartilaginosa mais compressível das vias 
aéreas. RELATO DE CASO: Paciente de 11 anos, sexo femini-
no, 30 kg, apresentando tumor em região mediastinal anterior, 
ainda sem diagnóstico. Previamente hígida e sem alergias, che-
ga com proposta cirúrgica de biópsia incisional profunda em 
tumor. Acompanhada da mãe, apresentando rouquidão, tosse 
seca frequente e dispneia quando em decúbito dorsal em zero 
grau. Melhora do desconforto quando decúbito dorsal com ce-
faloaclive acima de 15 graus ou posição lateral. Tomografia de 
tórax e pescoço: massa em mediastino anterior medindo em 
seu maior diâmetro 53 mm, com compressão traqueal de apro-
ximadamente 50%, em região da carina. Proposta anestésica 
de sedação profunda com manutenção da patência de vias 
aéreas. Realizado posicionamento da paciente em decúbito 
dorsal com elevação de tronco a 45 graus, monitorização não 
invasiva contínua com cardioscopia, oximetria de pulso e pres-
são arterial. Iniciada administração, em 10 minutos, 30 mcg de 
dexmedetomidina e 50 mg de dextrocetamina. Após perda 
da consciência, ainda com reflexo córneo palpebral, iniciado 
sevoflurano 1% em máscara facial com fluxo de gases frescos 
de 3 litros/minuto com oxigênio a 50%. Acompanhado com 
espirometria, curva de fluxo-volume, mostrando obstrução 
parcial inspiratória. Manutenção com cetamina 0,5 mg/kg/h, 
dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h e sevoflurano 0,5 CAM. Pro-
cedimento com duração de 90 minutos, manutenção da ven-
tilação espontânea durante todo período, sem intercorrências 
anestésicas ou cirúrgicas. Despertar da paciente 20 minutos 
após descontinuação de medicações anestésicas. Encami-

nhada à unidade de terapia intensiva sem suplementação de 
oxigênio. DISCUSSÃO: A abordagem de pacientes com massa 
mediastinal se inicia com anamnese e exame físico à procura 
de dor torácica, dispneia, disfagia, síncope, estridor, tosse, ede-
ma facial de membros superiores e outros sinais que possam 
indicar severidade da compressão mediastinal. O manejo car-
diorrespiratório deve ser individualizado, pois nos mecanismos 
fisiopatológicos do efeito compressivo da massa na via aérea, 
pulmões e estruturas cardiovasculares, há risco de obstrução 
traqueal por relaxamento após uso de bloqueador neuromus-
cular, além da redução do retorno venoso por ventilação com 
pressão positiva e vasodilatação por uso de anestésicos. É pos-
sível considerar intubação acordada, uso de fibroscópio com 
tubos reforçados e longos para garantir a patência da via aérea 
e optar-se a manter o drive respiratório titulando drogas po-
tencialmente não depressoras, como cetamina, dexmedetomi-
dina e sevoflurano. Sobre o manejo pós-anestésico, destaca-se 
a necessidade de vigilância constante para possíveis obstru-
ções ou hematomas na região.
Referência

Lasala J, Purugganan R. Anesthesia for patients with an anterior mediastinal mass.  
UpToDate. 2021. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-
-for-patients-with-an-anterior-mediastinal-mass. Acesso em: 2 ago 2021.

089 - Comunicação interatrial tipo seio 
venoso, do diagnóstico difícil ao tratamento 
minimamente invasivo: relato de caso
Autores: Klisman Alves de Melo, Diná Mie Hatanaka, Alexandre Teruya, 
Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira.

Instituição: Hospital Moriah 

INTRODUÇÃO: Comunicação interatrial (CIA) é a mais frequen-
te malformação cardíaca em adultos, sendo responsável pelo 
shunt entre as circulações sistêmica e pulmonar. Tamanho, 
localização, diferenças de complacência e pressões entre as 
câmaras direita e esquerda, influenciam diretamente o tipo 
de shunt, habitualmente esquerda-direita, e o planejamento 
diagnóstico e terapêutico. CIA tipo ostium secundum é a mais 
frequente. Por vezes, a CIA é acompanhada de drenagem anô-
mala de veia pulmonar, especialmente no tipo seio venoso, 
menos frequente. A não resolução do quadro leva, invariavel-
mente, à shunt direita-esquerda com hipertensão pulmonar 
(HP) e cianose. RELATO DE CASO: Homem, 40 anos, 1,87 m, 94 
kg, sem antecedentes. Encaminhado para cateterismo direito 
após história de síncope com diagnóstico de HP, refluxo tricús-
pide discreto e aumento das câmaras direitas por ecocardio-
grama transtorácico, fração de ejeção preservada. Ressonância 
magnética cardíaca também sugeriu diagnóstico de HP. Cate-
terismo direito revela pressões em câmaras direitas e em ar-
téria pulmonar normais. Prosseguiu investigação com ecocar-
diograma transesofágico (ECOTE) que evidencia CIA tipo seio 
venoso superior, bidirecional, com repercussão hemodinâmi-
ca. Angiotomografia de coronárias, aorta e vasos abdominais 
sem alterações. Indicada correção cirúrgica. Em S.O., após mo-
nitorização: BIS, cardioscopia, oximetria de pulso, cateterização 
de artéria radial esquerda para monitorização hemodinâmica 
avançada (IC, IVS, VVS, iDO2), indução anestésica venosa com 
propofol TCI-plasma 3,5 mcg/ml, remifentanil 0,05 mcg/kg/
min, fentanil 200 mcg, lidocaína 100 mg e rocurônio 100 mg 
sem intercorrências. Subsequente intubação orotraqueal tubo 
duplo-lúmen e cateterização de veia jugular interna direita 
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para infusão de drogas e monitorização da SVcO2, bem como 
ECOTE. A cirurgia, minimamente invasiva, sem toracotomia, 
ventilação monopulmonar, revela drenagem anômala de veia 
pulmonar superior direita para veia cava superior. Em bypass 
cardiopulmonar, defeitos são corrigidos com patch de peri-
cárdio bovino e redirecionamento da veia pulmonar. Ausência 
de fluxo interatrial ao doppler. Encaminhado a UTI extubado, 
consciente, sem alterações hemodinâmicas e sem uso de dro-
gas vasoativas. Alta da UTI 48 horas após procedimento, alta 
hospitalar com 96 horas. Com 12 dias, foi liberado para retomar 
atividades habituais. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Paciente 
com CIA de fluxo bidirecional, sem cianose e sem HP, teve diag-
nóstico difícil, porém em tempo hábil para tratamento defini-
tivo antes da inversão de shunt e instalação de HP irreversível 
com disfunção cardíaca e pulmonar. Indução anestésica lenta e 
adequada monitorização intraoperatória evitaram hipotensão 
pela queda da pré-carga, importante no controle do shunt. Os 
controles da resistência vascular periférica e pulmonar são a 
chave para o correto manejo anestésico destes pacientes, pois 
o desequilíbrio entre elas pode aumentar ou mesmo inverter o 
shunt e trazer consequências indesejadas no intraoperatório e 
pior desfecho clínico.
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100 - ECMO veno-venosa e traqueorrafia para 
tratamento de lesão iatrogênica de traqueia 
após intubação orotraqueal com fio guia: 
relato de caso
Autores: Klisman Alves de Melo, Diná Mie Hatanaka, Alexandre Teruya, 
Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira.

Instituição: Hospital Moriah 

INTRODUÇÃO: Lesões iatrogênicas de traqueia são eventos 
raros com alta morbimortalidade sem diagnóstico e trata-
mento precoces. Estima-se ocorrência de 1 em 20000-75000 
intubações orotraqueais (IOT) eletivas. Emergências aumen-
tam a incidência em 15%, com elevação na pandemia de Co-
vid-19. A sintomatologia varia com a extensão, profundidade, 
localização e presença de fístulas. O suporte inicial é garantir 
ventilação adequada, de preferência com paciente acordado, 
com locação do cuff do tubo endotraqueal distal à lesão, se 
possível. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, 
ECMO se falha da ventilação ou efeitos indesejados da pressão 
positiva. RELATO DE CASO: Mulher, 71 anos. Antecedentes de 
tabagismo, câncer de mama, hipertensão, dislipidemia, bócio 
tireoideano, obesidade, ansiedade e depressão. Diagnóstico 
de Covid-19, piora clínica no sexto dia, necessitando de IOT. 
Posterior transferência para este hospital. Sem relatos da in-
tubação e transporte. Chega grave, sedada, em uso de nora-
drenalina. SpO2 70%, PA 70x40 mmHg, FC 102 bpm. Creptos 
e roncos bilaterais com murmúrio vesicular reduzido. Coleta-
dos exames laboratoriais, culturas, instalado cateter PAI, novo 
acesso venoso central e cateter Schilley para hemodiálise. TC 
de tórax não evidencia lesões, além de imagens em vidro fos-
co. Percebida fuga aérea em troca de material de fixação do 

tubo orotraqueal, mesmo com altas pressões de cuff. Solicita-
da broncoscopia: traqueia com forma, diâmetro e direção nor-
mais, presença de lesão extensa de aproximadamente 5 cm em 
parede posterior da traqueia distal, com término na iminência 
da carina. Inicialmente optado por tratamento conservador e 
ajuste ventilatório. Broncoscopia pós quatro dias: dissecção da 
lesão sentido mediastino e surgimento de pontos necróticos 
em região paraesofágica, sem fístulas. Mantém instabilidade 
hemodinâmica e dificuldades ventilatórias com hipoxemia 
sustentada. Indicada correção cirúrgica e instalação de ECMO 
para tratamento definitivo. Em S.O., monitorizada com BIS, car-
dioscopia, oximetria de pulso, hemodinâmica (IC, VVS, iDO2). 
Mantida em anestesia venosa propofol TCI-plasma. Rocurônio 
em bólus intermitentes. 1000 ml de cristaloide. Dois concen-
trados de hemácias. EDA intraoperatória sem fistula esofágica. 
ECMO veno-venosa e rafia da parede posterior da traqueia rea-
lizados sem intercorrências. Ventilação pulmonar mantida com 
baixos parâmetros em traqueostomia. Melhora hemodinâmica 
e gasométrica. Broncoscopia no 5º P.O: sutura de bom aspecto, 
sem deiscência, pregas vocais móveis, edema periglótico. 6º 
PO: teste de autonomia bem-sucedido. Saída de ECMO no 7º 
PO. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: O cuidadoso manejo da via 
aérea por parte do médico assistente é de suma importância 
para evitar lesões que demandam tratamentos de alta com-
plexidade e de custos. Neste caso, não era possível locar o cuff 
distalmente à lesão, gerando inadequada ventilação, indicado 
assim ECMO. A extensão da lesão indicou a opção pela rafia pri-
mária. A escolha terapêutica se mostrou acertada com a saída 
de ECMO no 7º PO.
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110 - Extubação ultra fast-track após 
revascularização miocárdica e evolução 
clínica: relato de caso
Autores: Mariana Regatieri Polezi, Lucas de Souza Lima, Marcelo Ribei-
ro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço Furigo, Anny Sugisawa, 
Daniel Varoni Schneider.

Instituição: Hospital São Camilo Pompéia 

INTRODUÇÃO: A cirurgia de revascularização miocárdica (RM), 
por ser um procedimento invasivo de grande porte e potencial 
álgico importante e está associada a maior duração de venti-
lação mecânica pós-operatória quando comparada a demais 
cirurgias, o que culmina em maior tempo de internação em 
unidade de terapia intensiva (UTI) e maiores alterações na 
função pulmonar dos pacientes. Neste contexto, especialistas 
desenvolveram o método de extubação ultra fast track (eUFT), 
que consiste em extubar o paciente entre 5 a 30 minutos após 
término do procedimento, contrapondo o modelo tradicional 
de extubação que geralmente ocorre em até 18 horas de che-
gada a UTI(1). O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma 
paciente submetida a eUFT após cirurgia de RM e sua boa evo-
lução clínica. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 58 anos, 
hipertensa, diabética e dislipidêmica, com quadro de angina 
instável, lesão triarterial diagnosticada em cateterismo cardí-
aco com indicação de RM. Foi submetida ao procedimento, 
sob técnica anestésica geral mista, mantida com remifentanil 
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em bomba de infusão e sevoflurano, associado a bloqueio do 
plano do eretor da espinha (ESP) em recuperação anestésica 
(pré-cirúrgico) e bloqueio do plano transverso torácico (TTP) 
ao final da cirurgia (pré-extubação), com ropivacaína 0,5%. 
Procedimento teve duração de 80 minutos de circulação ex-
tracorpórea (CEC) e 47 minutos de anóxia, sem necessidade de 
uso de drogas vasoativa (DVA). Ao término da cirurgia, apesar 
do elevado tempo de CEC e anóxia, foi realizado eUFT com 
êxito. Transportada à UTI hemodinamicamente estável, cons-
ciente e orientada, sem DVA, em uso de cateter nasal de O2 a 2 
litros/minuto e saturação de O2 de 98%, evoluiu favoravelmen-
te, com dor controlada e manteve estabilidade hemodinâmica, 
sem necessidade de nova intubação orotraqueal. DISCUSSÃO: 
Apesar da extubação tardia e o tempo de ventilação prolon-
gado ser um dos pilares do tratamento atual para o pós-ope-
ratório imediato de cirurgias cardíacas, novos estudos têm 
demonstrado benefícios ao paciente submetido à eUFT, dimi-
nuindo a morbidade, tempo de internação e complicações as-
sociadas à ventilação como a pneumonia, porém, sem diferen-
ça significativa na curva de sobrevida(2). Na paciente relatada, 
foi possível realizar a eUFT devido à realização dos bloqueios 
regionais  ESP e TTP, que proporcionaram analgesia eficiente 
contribuindo para a paciente permanecer em respiração es-
pontânea,  com boa função pulmonar, sem queixas álgicas e 
evolução favorável.
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120 - Identificação de artefatos observáveis na 
ecocardiografia transesofágica
Autores: Marco André Moraes Sales Filho, Thales Abreu Tedoldi, Luiz 
Guilherme Villares da Costa, Matheus Ramos Protásio, Eduardo Ferro 
Mocsári.

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein 

INTRODUÇÃO: A Ecocardiografia Transesofágica representa 
grande avanço na monitorização cardiovascular intraoperató-
ria de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, permitindo a 
visualização direta de estruturas anatômicas do coração e dos 
grandes vasos, além de avaliação das alterações hemodinâmi-
cas, de forma contínua, no decorrer do procedimento cirúrgico.  
Por ser um método diagnóstico de visualização direta que utili-
za princípios de ultrassom, é possível a formação imagens du-
vidosas, as pitfalls, que podem ser confundidas com anormali-
dades verdadeiras do coração. RELATO DE CASO: Paciente de 
59 anos, sexo masculino, hipertenso, diabético, com quadro de 
angina aos pequenos esforços há três anos, realizou cineangio-
coronariografia diagnóstica, a qual evidenciou lesão triarterial 
importante, sem possibilidade de abordagem por angioplas-
tia coronariana. Foi submetido à cirurgia de revascularização 
do miocárdio com artéria mamária interna esquerda, durante 
todo ato cirúrgico foi realizada monitorização cardiovascular 
através de ecocardiografia transesofágica. Na avaliação intra-
operatória, foi evidenciada a presença de uma tumoração em 
região de átrio direito, com tamanho de 2 x 1 cm próximo ao 
folheto septal da valva tricúspide. Optou-se pela exploração 
cirúrgica da lesão. Após visualização direta pela equipe da ci-
rurgia cardíaca, evidenciou-se hipertrofia de músculo pectíneo 

atrial direito, decorrente de uma variação anatômica, sem re-
percussões clínicas. DISCUSSÃO: Os pitfalls são imagens duvi-
dosas na ecocardiografia, que podem ser formadas por alguns 
motivos, dentre eles: alterações anatômicas do paciente e má 
aquisição de janelas ecocardiográficas.  No caso relatado, foi de 
extrema importância a visualização do artefato, uma vez que a 
suspeita de uma massa intracavitária em AD poderia mudar o 
planejamento cirúrgico, cursando com uma maior morbimor-
talidade pós-operatória. A presença de hipertrofia de músculo 
pectíneo atrial é causa frequente de pitfalls na ecocargiografia 
e sempre deve ser diagnóstico diferencial de trombos e tu-
mores. O manejo clínico-cirúrgico guiado por ecocardiografia 
transesofágica tem importância multifatorial no cuidado intra-
operatório do paciente e, por isso, necessita profissional expe-
riente para sua utilização.
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129 - Insuficiência ventricular direita no 
peroperatório de transplante hepático 
ortotópico: relato de caso
Autores: Walkiria Wingester Vilas Boas, Marina Ayres Delgado, Maria 
Julia Spini Logato, Felipe José Medeiros de Oliveira, Rodolfo Maia Do-
mingues Ferreira, João Paulo Lopes Carvalho Pereira.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: Hipertensão portopulmonar (HPP) representa 
uma complicação vascular pulmonar em pacientes com doen-
ça hepática avançada, que quando grave, está relacionada a 
um pior prognóstico pós-transplante. O cateterismo direito é o 
melhor método diagnóstico de HPP, mostrando pressão média 
de artéria pulmonar (PmAP) > 25 mmHg, pressão de oclusão 
de arterial pulmonar (PoAP)  15 mmHg, associado à resistência 
vascular pulmonar (RVP) aumentada e gradiente transpulmo-
nar > 12 mmHg na presença de hipertensão portal. A gradua-
ção da doença varia conforme as medidas de PmAP, sendo os 
valores 25 - 35 mmHg, 35 - 45 mmHg e > 45 mmHg considera-
dos, respectivamente, leve, moderado e grave. Essa excessiva 
vasoconstrição pulmonar resulta em aumento da pós-carga do 
ventrículo direito (VD) e, em última análise, insuficiência de VD. 
RELATO DE CASO: Paciente de 49 anos, masculino, contexto 
clínico de cirrose etanólica e esquistossomose, classificação 
Child-Pugh C10 e MELD-Na 25. Ecocardiograma pré-operatório 
evidenciava FEVE 67%, pressão sistólica de artéria pulmonar 52 
mmHg, TAPSE 19 mm, átrios de tamanho normal e disfunção 
diastólica moderada de VD. Paciente submetido a transplante 
hepático, sob anestesia geral balanceada, com sevoflurano, 
sufentanil e rocurônio. Monitorização básica associada à ins-
talação de cateter de artéria pulmonar, pressão arterial inva-
siva e índice bispectral. Após indução, paciente apresentava 
como parâmetros hemodinâmicos: pressão arterial média de 
80 mmHg, débito cardíaco 9 L/min, PVC 7 cmH20, PmAP 35 
mmHg, resistência vascular sistêmica (RVS) e RVP, respecti-
vamente, 950 e 245 dynes/seg/cm. Período de hepatectomia 
com sangramento habitual e manutenção de estabilidade 
hemodinâmica. Durante fase anepática foi iniciada noradrena-
lina 0,1 µg/kg/min e vasopressina 0,02 UI/min. Após reperfu-
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são, apresentou aumento da PmAP para 50 mmHg, piora de 
parâmetros de microperfusão periférica com taxa de extração 
de O2 de 34%, lactato sérico de 4 mmol/L e saturação veno-
sa mista de 60%. Ainda, queda do débito cardíaco e valor de 
hemoglobina de 7,5 mg/dL, sendo optado por transfusão de 
uma bolsa de concentrado de hemácias. Ao término do pro-
cedimento fora necessário início de infusão de dobutamina a 
5 µg/kg/min e óxido nítrico (NO) 20 ppm. No pós-operatório 
imediato em CTI, evoluiu com manutenção da hipertensão 
pulmonar grave associado a redução da RVS, refratários a altas 
doses de vasopressores (noradrenalina 1,5 µg/kg/min, vaso-
pressina 0,04 UI/min), inotrópico (dobutamina 20 µg/kg/min) 
e NO 40 ppm, evoluindo então a óbito. DISCUSSÃO: A HPP 
em pacientes com doença hepática avançada oferece im-
portante aumento de morbimortalidade durante transplan-
te hepático, sendo considerada por alguns autores uma 
possível contraindicação ao procedimento quando em sua 
forma grave. Porém, pacientes com HPP com estabilidade 
de doença submetidos a transplante hepático apresentam 
maior sobrevida quando comparado ao tratamento clínico 
isolado da hipertensão pulmonar.
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141 - Manejo anestésico de correção cirúrgica 
de pseudoaneurisma de artéria pulmonar 
traumático: relato de caso
Autores: Walber Emanuel da Cruz Fontes, Louise Mirelle Ferreira Deveza 
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INTRODUÇÃO: Pseudoaneurisma é um hematoma pulsátil 
que se comunica com uma artéria por um pertuito na parede 
arterial, com fluxo sistólico para a cavidade e, diastólico, para a 
artéria.  Pseudoaneurismas de artéria pulmonar são causados 
por infecção, trauma, lesões neoplásicas ou iatrogênicas, com 
quadro clínico variável desde achado incidental até hemorra-
gia grave e hemoptise maciça. RELATO DE CASO: Paciente, 
41 anos, masculino, 83 kg, 1,73 m, agendado para correção 
eletiva de pseudoaneurisma de a. pulmonar esquerda com 
abordagem multiespecialidade (cirurgias cardíaca, torácica e 
vascular) sob circulação extracorpórea (CEC). A lesão era se-
cundária a trauma torácico por arma branca, sem repercussão 
clínica. Exames laboratoriais sem alterações. Negava comorbi-
dades ou cirurgias prévias. No intraoperatório, monitorizado 
com cardioscopia, oxímetro de pulso, pressão arterial invasiva, 
termômetro esofágico e capnografia. Parâmetros basais: PANI 
110x70 mmHg, FC 98 bpm e SpO2 99%. Puncionados dois 
acessos periféricos calibrosos, sedado com midazolam 5 mg e 
sufentanil 20 mcg EV, feito acesso venoso central em v. jugu-
lar interna esquerda e PA invasiva em a. radial direita. Indução 
anestésica: sufentanil 60 mcg, etomidato 20 mg, propofol 50 
mg e cisatracúrio 12 mg. Intubação orotraqueal com tubo Ro-
bert-Shaw nº 37, para ventilação monopulmonar. Ventilação 
mecânica volume controlada: FiO2 60%, FR 12 irpm, VC 7 mL/

kg e PEEP 5 cmH2O. Após a indução, feito ácido tranexâmico 
1,2 g em 100 mL de SF0,9% EV lento. Colhidas gasometrias 
arteriais seriadas. Manutenção anestésica: sevoflurano 2,2% e 
bólus intermitentes de sufentanil e cisatracúrio sob demanda. 
Evitaram-se picos de PA, por risco de ruptura do pseudoaneu-
risma antes da CEC. A CEC durou 24 minutos (parâmetros de 
saída: pH 7,32; PCO2 44; HCO3- 21,8; Hb 8,9; lactato 2,0; K 3,7; 
Ca2+ 0,99). Com o retorno da circulação espontânea, feito do-
butamina 5 mcg/kg/min, 9 unidades de plaquetas e 2 plasmas 
frescos congelados. Reversão de heparina com protamina a 
45.000UI, para TCA final de 125 (inicial 119). Utilizou-se siste-
ma de autotransfusão, com volume de 958 ml e hematócrito 
70%. Tempo cirúrgico foi de 5 horas, e balanço hídrico +190 
mL. O paciente manteve-se estável, tendo sido extubado na 
UTI após 16 horas de POI. Recebeu alta para enfermaria 24 ho-
ras pós-extubação, com evolução satisfatória. DISCUSSÃO: Os 
tempos cirúrgicos envolvem poderosos estímulos ao sistema 
simpático, podendo elevar a pressão arterial. Conforme a lei 
de Laplace, uma elevação da pressão ou aumento do diâme-
tro do vaso exacerba a tensão sobre o pseudoaneurisma e tor-
na-o instável e sujeito à ruptura, com desfechos catastróficos. 
No caso da a. pulmonar, existe um desafio adicional: impedir a 
elevação da resistência vascular pulmonar, com consequente 
tensão adicional no pseudoaneurisma e elevação na pós-carga 
do ventrículo direito. Conclusão: O manejo anestésico foi im-
prescindível para o transcorrer sem intercorrências de um caso 
incomum e com alto potencial de letalidade.
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145 - Manejo anestésico de paciente com 
trissomia do 18 e cardiopatia complexa 
associada à síndrome de Dandy Walker
Autores: Maria Julia Spini Logato, André Vinicius Campos Andrade, Mar-
cello de Albuquerque França, Gabriela Veloso de Freitas, Pedro Henri-
que Torres Menezes, Paul Holzmann Netto.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: A trissomia do 18 associa-se a diversas mal-
formações cardíacas que podem ter implicações no manejo 
anestésico. Neste relato de caso, apresentamos a condução 
anestésica de um recém-nascido (RN) com trissomia do 18 e 
malformação cardíaca complexa associada à síndrome de 
Dandy Walker (SDW) para realização de atriosseptostomia 
por balão. RELATO DE CASO: RN masculino, 18 dias de idade 
corrigida, 2,500 g chega ao setor de hemodinâmica para reali-
zação de atriosseptostomia por balão. Nascido pré-termo (36 
semanas e 6 dias), parto cesariana de urgência por piora na 
dopplervelocimetria. Mãe de 15 anos, G1, sem comorbidades 
em acompanhamento pré-natal de alto risco por alterações 
neurológicas (SDW) e cardiológicas fetais (dupla via de saída 
de VD, atresia mitral e hipoplasia de VE associadas a CIV). No-
tadas alterações fenotípicas ao nascimento e trissomia do 18 
foi diagnosticada com cariótipo. Devido a sinais recentes de 
hiperfluxo pulmonar retrógrado e piora de padrão respirató-
rio, definida realização de cirurgia paliativa. Admitido intuba-
do em ventilação mecânica protetora, saturação periférica de 
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88% com FIO2 de 30% e estável hemodinamicamente. Monito-
rizado conforme normas da SBA, aquecido e cuidadosamente 
posicionado. Anestesia geral realizada com sevoflurano a 2%. 
Logo após abertura do septo, evoluiu com sinais de baixo dé-
bito cardíaco, bradicardia, hipotensão, queda de capnografia 
e dessaturação, revertidos com atropina e adrenalina. Ao final 
do procedimento, intercorreu com BAVT, com rápida reversão 
espontânea. Cirurgia bem sucedida e RN retorna à unidade ne-
onatal com os mesmos parâmetros ventilatórios e hemodinâ-
micos da admissão. DISCUSSÃO: A trissomia do 18 (síndrome 
de Edwards) é a segunda trissomia autossômica mais comum, 
atrás da trissomia do 21. Apresenta prognóstico reservado 
com sobrevida média de 3 a 15 dias. A trissomia caracteriza-
-se por déficit de crescimento, alterações craniofaciais e mal-
formações. As malformações cardíacas são as mais comuns, 
porém, as mais complexas, como as do paciente em questão, 
estão presentes em 10% dos casos. A SDW, vermis cerebelar 
ausente e ventriculomegalia, ocorre em menos de 6% dos pa-
cientes com a trissomia. Quanto ao manejo anestésico dessas 
cardiopatias, é essencial manter o equilíbrio entre os fluxos 
pulmonar e sistêmico (Qp=Qs), adequado débito cardíaco 
(DC) e euvolemia. Deve-se se assegurar a normotermia, nor-
mocapnia e manutenção dos valores hemodinâmicos basais. 
A saturação periférica deve ser ao redor de 80%, com a menor 
fração inspirada de oxigênio (FiO2). Hiperventilação e alta Fi02 
devem ser evitadas, já que hipocapnia e hiperóxia diminuem a 
resistência vascular pulmonar, aumentando a relação Qp:Qs e 
diminuindo o DC sistêmico. Da mesma forma, a diminuição da 
resistência vascular sistêmica pode diminuir o fluxo pulmonar, 
com dessaturação e acidose. Dessa maneira, as medicações e 
doses devem ser cuidadosamente selecionadas, considerando 
seus efeitos na relação Qp:Qs, nos shunts e no DC.
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147 - Manejo anestésico de paciente 
submetida à quimioterapia hipertérmica 
intratorácica: relato de caso 
Autores: Marcella Pellicciotti de Sousa, Saullo Queiroz Silveira, Leopoldo 
Muniz da Silva, Rafael Souza Fava Nersessian, Fernando Nardy Bellicie-
ri, Bruno Ferraz de Campos Barone.

Instituições: Hospital São Luiz Jabaquara - Hospital Vila Nova Star 

INTRODUÇÃO: A quimioterapia hipertérmica intratorácica 
(HITOC) é opção para o tratamento de implantes pleurais ma-
lignos e mesotelioma. Tal técnica, constitui desafio ao anes-
tesiologista por alterações hemodinâmicas relacionadas ao 
preenchimento da cavidade torácica com a solução de trata-
mento, efeito do abrupto aquecimento, além do manejo da 
dor e das náuseas e vômitos pós-operatórios. Este relato visa 
apresentar um caso de quimioterapia hipertérmica intrato-
rácica associada a cirurgia citorredutora. RELATO DE CASO: 
Gênero feminino, 43 anos, ASA I, com adenocarcinoma de 
reto baixo desde março de 2018 tratado com radioterapia e 
quimioterapia. Em 2019, diagnosticada metástase pulmonar à 
direita e implantes pleurais. Em março de 2021, submetida à 
pleurectomia à direita, ressecção de lesões de parênquima e 
quimioterapia hipertérmica intratorácica com cisplatina. Téc-

nica anestésica: Peridural torácica (T9T10) e anestesia geral 
venosa total. Intubação com tubo endobrônquico a esquerdo 
37F. Instalada monitorização de índice bispectral. Cateterizada 
artéria radial esquerda e inserido cateter venoso central em 
veia jugular interna direita. Não utilizada manta térmica a fim 
de atingir hipotermia leve e não empregado método de res-
friamento ativo. Utilizada solução cristaloide balanceada guia-
da pela variação da pressão de pulso e iniciada noradrenalina 
precocemente. Quimioterapia hipertérmica iniciada três horas 
após o início da cirurgia. Durante a infusão, com duração de 
60 minutos, houve aumento de 1,5 °C na temperatura (35,4 – 
36,9°C), sem alterações dos demais sinais vitais e da ventilação. 
Dose de noradrenalina mantida inalterada em 0,2 mcg/kg/
min. Antes da infusão, administradas medicações pré-quimio-
terápicas: palonosetrona 0,25 mg, apreptanto 150 mg, manitol 
20% 250 ml e dexametasona 12 mg. Reposição volêmica de 
3500 ml e diurese de 1800 ml com perda sanguínea de 200 ml. 
Após extubação, instalada analgesia controlada pelo pacien-
te via peridural com ropivacaína e fentanil e encaminhada à 
UTI em ar ambiente, com infusão de noradrenalina 0,2 mcg/
kg/min. Apresentou controle álgico satisfatório, referindo ape-
nas dor leve. Evoluiu com náuseas e vômitos nas primeiras 24 
horas. Alta no quinto dia de pós-operatório. DISCUSSÃO: A 
HITHOC pode associar-se à instabilidade hemodinâmica por 
vasodilatação devido ao abrupto aquecimento do indivíduo, 
além da compressão de estruturas mediastinais pelo líquido 
intratorácico. O manejo hídrico guiado por metas, a utilização 
de vasoconstrictores, o controle da velocidade de enchimento 
da cavidade e a hipotermia permissiva antes da quimioterapia 
podem constituir os pilares do manejo destes pacientes. Neste 
caso, a utilização desta estratégia mostrou-se efetiva, o que fica 
evidente pela estabilidade hemodinâmica atingida. O manejo 
das náuseas é desafiador, apesar da profilaxia multimodal.
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155 - Manejo anestésico em paciente com 
defeito Gerbode
Autores: Rodrigo Bernardes de Oliveira, Gabriela Veloso de Freitas, Alce-
biades Vitor Leal Filho, Iara Teixeira de Araújo, Cesar Henrique Pereira 
da Silva Fornero, Felipe Lauton Silva.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: O defeito Gerbode é uma forma rara de shunt 
intracardíaco do ventrículo esquerdo (VE) para o átrio direi-
to (AD) resultante de um defeito na porção membranosa do 
septo interventricular. Relatamos um caso de manejo anesté-
sico em paciente com defeito adquirido de Gerbode secun-
dário a troca valvar mitral. RELATO DE CASO: Paciente, sexo 
feminino, 48  anos, portadora de valvopatia reumática (troca 
valvar mitral com implante de prótese biológica há 22 anos). 
Encontrava-se sintomática, CF IV de NYHA. Realizado ECOTT 
que mostrou ruptura de folheto da valva protética mitral. A 
paciente foi submetida à retroca valvar mitral com implante 
de prótese mecânica. No pós-operatório, realizou novo ECOTT, 
que mostrou presença de fístula comunicando a região do anel 
valvar mitral com o AD, regurgitação tricúspide de grau impor-
tante,VE e ventrículo direito (VD) normocontráteis, FEVE:68%, 
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TAPSE:17 mm, PSAP:80  mmHg. Foi submetida, então, a proce-
dimento cirúrgico para correção do defeito. Admitida em sala 
operatória estável, eupneica em ar ambiente. Monitorizada 
com cardioscopia, oxímetro  de  pulso, pressão arterial invasiva 
e ECOTE (posicionado  após  indução  anestésica). Punciona-
dos acesso venoso periférico calibroso e acesso venoso central. 
Foi tentada introdução de cateter de Swan-Ganz, sem suces-
so. Realizada indução anestésica com midazolam, sufentanil, 
etomidato e rocurônio. Mantida anestesia geral balanceada. O 
defeito foi corrigido com patch de pericárdio bovino e também 
foi feita plastia tricúspide com anel de  pericárdio inorgânico. 
A transição da CEC, que durou 80 minutos, cursou com blo-
queio atrioventricular total, resolvido com implante de mar-
ca-passo epicárdico. A paciente apresentou sangramento au-
mentado: realizada transfusão de hemoderivados (plaquetas e 
concentrado de hemácias). Administrada metadona, visando 
analgesia pós-operatória. A paciente foi transferida para o CTI 
sedada e intubada em uso de dobutamina e de noradrenali-
na, sendo extubada 6 horas após admissão no setor. A recu-
peração ocorreu sem intercorrências. DISCUSSÃO DE CASO: 
O Gerbode ocasiona shunt do VE para o AD devido ao grande 
gradiente de pressão que existe entre essas câmaras cardíacas. 
O  desvio de sangue para o AD leva ao aumento do fluxo para 
o VD, levando ao alargamento das câmaras cardíacas direitas, 
hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca direita. Os obje-
tivos da anestesia para um paciente com defeito de Gerbode 
envolvem manter a estabilidade hemodinâmica e respiratória 
para perfusão e oxigenação tecidual adequada. Aumentos da 
resistência vascular pulmonar (RVP) devem ser evitados, assim, 
deve-se evitar hipóxia, hipoventilação, acidose e hipercapnia. 
Por outro lado, diminuições significativas na RVP aumentam 
o fluxo de shunt e devem ser evitadas. ECOTE intraoperatório 
é essencial para o diagnóstico, caracterização anatômica do  
shunt e confirmação do reparo. Concluindo, este caso relata o 
manejo anestésico bem sucedido do reparo cirúrgico de um 
defeito Gerbode.
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156 - Manejo anestésico em paciente 
submetido a transplante pulmonar bilateral 
como tratamento de falência respiratória 
refratária por Covid-19: série de casos
Autores: Barbara Helena Monteiro, Bruna Araújo Silva, Marcelo Luis 
Abramides Torres, José Otávio Costa Auler Júnior, Filomena Regina Bar-
bosa Gomes Galas.

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

INTRODUÇÃO: A epidemia pelo SARS-CoV-2 trouxe novos de-
safios no manejo do paciente com falência respiratória e lesão 
pulmonar irreversível. Entre os pacientes internados em UTI, 
a mortalidade se aproxima de 60% no Brasil e no mundo. O 
transplante pulmonar está bem documentado como último re-
curso após falha de recuperação clínica por diversas causas, in-
cluindo recentes relatos de Covid-19. Não existem protocolos 
estabelecidos para transplante em caso de pacientes com Sín-

drome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). A decisão 
pelo procedimento é realizada de acordo com a experiência do 
serviço, a opinião de especialistas e a condição do paciente, 
tendo sido reservada para casos após falha de abordagens de 
resgate já estabelecidas para SDRA grave, como a Oxigenação 
por Membrana Extracorpórea (ECMO). SÉRIE DE CASOS: Série 
de dois pacientes com idade inferior a 50 anos, submetidos a 
transplante pulmonar bilateral após 90 e 75 dias com ECMO 
VV (veno-venosa), respectivamente. Os pacientes eram pre-
viamente hígidos e foram diagnosticados com Covid-19 atra-
vés de PCR. Evoluíram com SDRA, e após tempo prolongado 
de terapia intensiva, incluindo ECMO VV, acima de 30 dias, os 
pacientes apresentaram fibrose e consolidação irreversível do 
parênquima pulmonar, tornando-se candidatos ao transplante 
pulmonar bilateral. Submetidos à anestesia geral balanceada, 
conforme protocolo. Intubação sob laringoscopia direta com 
tubo duplo-lúmen 37F, conferido por com broncoscopia. Ven-
tilação em pressão controlada (PCV), volume corrente (VC) 3 
ml/kg, FiO2 60%, frequência respiratória (FR) 10 rpm e PEEP 8 
cmH20. A monitorização incluía Índice Bispectral (BIS), pressão 
arterial invasiva (PAI) e cateter de Swan-Ganz. Durante o proce-
dimento, a ECMO VV foi transicionada para ECMO VA (veno-ar-
terial). Os pacientes apresentaram vasoplegia, necessitando de 
norepinefrina e vasopressina em doses variáveis, além de óxi-
do nítrico, como vasodilatador pulmonar. Ao final das cirurgias, 
foi realizada a decanulação da ECMO VA. Pacientes evoluíram 
com retirada  progressiva  da ventilação mecânica  nos primei-
ros  dias de  pós-operatório, melhora da vasoplegia, progres-
são da dieta e da mobilização. DISCUSSÃO: Há ainda muito 
a ser compreendido na fisiopatologia e manejo dos pacientes 
com Covid-19 e suas sequelas. O manejo anestésico no trans-
plante de pulmão em pacientes com Covid-19 apresenta seus 
próprios desafios. A condição extensa de fibrose pulmonar e 
as próprias características do paciente com SDRA por Covid-19 
requerem cuidados especiais na indução anestésica e planeja-
mento cirúrgico.
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159 - Manejo anestésico em traqueoplastia em 
uso de circulação extracorpórea: relato de caso
Autores: Marcela de Barros Flex Cunha, David Ferez, Daniel Bauer, Jessi-
ca Tieko Suzuki.

Instituição: Hospital Beneficência Portuguesa de Sao Paulo 

INTRODUÇÃO: Lesões traqueobronquiais são raras e sua inci-
dência está entre 0,05% e 0,19%, sendo traumas corto contu-
sos e injúria iatrogênica suas causas mais comuns.(1) O manejo 
cirúrgico e anestésico da correção das lacerações mostra-se 
um desafio no que concerne à manutenção de oxigenação 
adequada.(1,2) RELATO DO CASO: Mulher, 79 anos, ASA III, 
Hipertensão, Doença Pulmonar Obstrutiva, Osteoporose, Ar-
trite Reumatóide, ITU de repetição e depressão. Interna para 
alinhamento de fratura de fêmur direito. Evolui na internação 
com insuficiência respiratória devido a tromboembolismo pul-
monar, sendo necessária intubação orotraqueal (IOT). Cursou 
com falha de extubação e, após a segunda IOT, apresentou 
piora de parâmetros ventilatórios e enfisema subcutâneo ex-
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tenso. A tomografia evidenciou laceração traqueal posterior de 
4 cm, associada a pneumomediastino. Indicada traqueoplastia, 
a qual foi realizada 48 horas após IOT , sendo optado o uso de 
circulação extracorpórea (CEC) femoro-femoral. Paciente em 
sala cirúrgica sob IOT e ventilação mecânica, sedada com pre-
cedex 0,7 mcg/kg/min e midazolam 0,2 mg/kg/h e em uso de 
noradrenalina 0,25 mcg/kg/min, mantendo PA 79/56 mmHg, 
FC 138bpm e SpO2 81%. Técnica anestésica geral endovenosa, 
realizados ajustes nos parâmetros ventilatórios; indução com 
midazolam, fentanil e rocurônio boas doses usuais; manuten-
ção anestésica realizada com fentanil 20 mcg/h, midazolam 
em doses intermitentes e rocurônio 20 mg/h; feita reposição 
de eletrólitos. Durante o período intraoperatório foi realizado 
desmame de droga vasoativa e paciente manteve-se estável 
durante a CEC, mantendo oxigenação adequada. Recebeu 6 
concentrados de hemácias e um concentrado de plaquetas em 
aférese, além de expansão volêmica guiada por metas. Traque-
oplastia realizada com sucesso. Por complicações clínicas e in-
ternação prolongada em unidade de terapia intensiva, pacien-
te foi a óbito nesta internação. DISCUSSÃO: O diagnóstico de 
lesão traqueobrônica baseia-se em suspeição e sinais clínicos. 
A broncoscopia é o padrão ouro para o diagnóstico, mas é im-
portante que exames de imagem sejam realizados. Bypass car-
diopulmonar é uma das técnicas para manutenção da oxigena-
ção no perioperatório da traqueoplastia, e pode ser realizado 
pela Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), mais 
comumente utilizada, ou a Circulação Extracorpórea(CEC).(1) A 
condução anestésica é desafiadora nestas cirurgias pelo deli-
cado manejo ventilatório e hemodinâmico do paciente.
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160 - Manejo anestésico em tumoração 
endotraqueal: relato de caso
Autores: Juliana de Castro Honorato, Bruno Peer de Souza, Joana 
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Instituição: America Medical City

INTRODUÇÃO: A obstrução parcial da traqueia exige um ade-
quado manejo anestésico de forma a evitar uma obstrução to-
tal da via aérea. A broncoscopia rígida é a técnica de escolha 
para tratamento de lesões que, associada à broncoscopia in-
tervencionista e técnica a laser, tem mostrado bons resultados 
na condução de tumores endotraqueais. RELATO DE CASO: 
MCS, sexo feminino, 43 anos, 65 kg, 1,69 m, IMC 22,7, ASA I, 
com queixa de dispneia progressiva aos médios e grandes 
esforços. Durante investigação, tomografia de tórax demons-
trou formação expansiva traqueal com obstrução de 80% do 
calibre. Foi submetida a procedimento eletivo de broncosco-
pia rígida associada à traqueoplastia a laser. Realizada indução 
anestésica inalatória associada a dexmedetomidina 1,2 mcg/
kg/h e cetamina 7 mcg/kg/h, com manutenção de ventilação 
espontânea. Seguido posicionamento de broncoscópio rígido 
pela equipe de cirurgia torácica, com manutenção de pervie-
dade de via aérea, sendo substituída a técnica anestésica por 
anestesia venosa com propofol PFS 1% alvo 2.0 mcg/ml, remi-
fentanil 0,5 mcg/kg/min, lidocaína 1 mg/kg e realizado relaxa-

mento neuromuscular com rocurônio 0,6 mg/kg, titulado de 
acordo com a monitorização neuromuscular, com objetivo de 
manter bloqueio profundo. Mantida ventilação durante pro-
cedimento por meio de oxigenação apneica, alternando a fra-
ção inspirada de oxigênio entre 100% e 30%, acompanhando 
fração expirada de oxigênio e oximetria de forma constante. 
Observada lesão infiltrativa, vegetante, com obstrução de 80-
90% da luz traqueal no terço médio-distal da traqueia, sendo 
realizada desobstrução subtotal com laser e retirada mecânica 
com pinça de fragmentos. Ao final do procedimento, retirada 
de broncoscópio pela equipe cirúrgica, seguida por intubação 
orotraqueal por laringoscopia direta, sem intercorrências. Utili-
zado sugammadex para reversão do bloqueio neuromuscular 
guiado por monitorização, e após retorno da ventilação espon-
tânea, foi extubada, sem intercorrências. Pós-operatório ime-
diato ocorreu em unidade de terapia intensiva, tendo recebido 
alta hospitalar em 48 horas, sem intercorrências para acom-
panhamento ambulatorial subsequente. Recebeu posterior 
diagnóstico histopatológico de carcinoma adenoide cístico de 
traqueia. DISCUSSÃO: A abordagem de pacientes com obstru-
ção parcial da traqueia é um cenário desafiador pela possibi-
lidade de bloqueio total após indução anestésica. A indução 
inalatória, nesse cenário, é uma técnica anestésica que permite 
a manutenção de ventilação espontânea, de maneira garantir 
a perviedade da mesma. CONCLUSÃO: Faz-se necessária uma 
boa comunicação entre equipe cirúrgica e anestésica para ade-
quada condução do procedimento. Cabe ainda destacar a im-
portância de atenção redobrada neste contexto, não só devido 
ao compartilhamento das vias aéreas, enquanto sítio cirúrgico, 
com o cirurgião e das potenciais intercorrências deste cenário, 
mas também das particularidades do uso do laser neste sítio, 
sobretudo em relação a fração inspirada de oxigênio que deve 
ser mantida na menor faixa possível.
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176 - Novos bloqueios regionais e como 
afetam o desfecho clínico dos pacientes 
submetidos a cirurgia cardíaca: relato de caso
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lipe José Ferrer de Morais.

Instituição: Hospital São Camilo Pompeia 

INTRODUÇÃO: Os bloqueios regionais têm a cada dia ganha-
do mais espaço nas técnicas anestésicas, graças ao seu perfil 
de segurança, relativa facilidade para realização e eficácia anal-
gésica. Recentemente, novos bloqueios têm emergido, prin-
cipalmente para cirurgias cardíacas. O bloqueio do Plano do 
Eretor da Espinha (ESP block), descrito em 2016, tem sido am-
plamente utilizado para controle de dor intra e pós-operatório 
para revascularização miocárdica (RM)(1), além do bloqueio do 
plano transverso torácico (TTP block), descrito em 2015 para 
analgesia da parede anterior do tórax (2). A combinação dessas 
técnicas diminui consideravelmente o consumo de opioides, 
diminuindo assim complicações. O objetivo deste trabalho é 
relatar o caso de um paciente submetido a RM sob bloqueios 
ESP e TTP e sua relação com o controle de dor e desfecho. RE-
LATO DE CASO: Paciente masculino, 35 anos, dislipidêmico, se-
dentário, IMC=29, diagnóstico de infarto agudo do miocárdio 
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sem supra de ST, com lesão triarterial, submetido a RM. Antes 
do inicio da cirurgia, enquanto acordado, foi realizado ESP blo-
ck com 20 ml de ropivacaina 0,5%, bilateral, indução anestésica 
e mantido sob anestesia geral mista com remifentanil em bai-
xa dosagem e sevoflurano. Ao final do procedimento, realizado 
TTP block bilateral com 20 ml de ropivacaina 0,5%. Apesar da 
duração elevada de 110 minutos de circulação extracorpórea e 
66 minutos de anóxia, paciente foi submetido à extubação ul-
tra fast track com êxito, possível graças ao bom controle álgico 
adquirido pelos bloqueios regionais. Transportado à unidade 
de terapia intensiva, hemodinamicamente estável, apenas em 
uso de cateter nasal de O2, sem drogas vasoativas e sem quei-
xas álgicas. DISCUSSÃO: É difusamente sabido que opioides 
em excesso podem ser prejudiciais aos pacientes, afetando o 
pós-operatório e o tempo de internação hospitalar. Algumas 
complicações como retenção urinária e depressão respiratória 
podem ser diminuídas consideravelmente ao poupar o uso 
dessas medicações, possível graças aos bloqueios regionais.  
Estudos recentes já demonstram o beneficio de controle álgi-
co para dores agudas e crônicas com uso de bloqueios. O ESP 
block em diversos estudos, demonstrou benefício estatistica-
mente significativo no controle de dor pós-operatório quando 
comparado com pacientes de grupos controle em pacientes 
de cirurgia cardíaca(1), assim como o TTP block foi estatisti-
camente significativo nos pacientes submetidos a esternoto-
mia(2). O paciente relatado demonstra como o controle de dor 
e uso consciente de opioides altera desfecho de forma favo-
rável, possibilitando extubação precoce e diminuindo compli-
cações e, portanto, morbidade, custos e tempo de internação.
Referências
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213 - Síndrome de Takotsubo reverso em 
pós-operatório de artroplastia total de joelho: 
relato de caso
Autores: Ana Luiza Nunes Ferreira Tomaz, Nathalia Gomes Pereira Pra-
do, Ítalo de Castro Machado, Karina Diniz Pereira, Luiz Fernando Aman-
cio P. de Oliveira, Débora Cristina Guerra Amaral Fóscolo.

Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro  

INTRODUÇÃO: A síndrome de Takotuso (ST) é uma cardiomio-
patia induzida pelo estresse, gatilho para um estímulo sim-
pático com liberação excessiva de catecolaminas, resultando 
em anormalidade transitória de movimentação do ventrículo 
esquerdo por balonamento variável. Evento raro (1-2%), mais 
comum em mulheres acima dos 50 anos, sua apresentação 
clínica, eletrocardiográfica e laboratorial simula a síndrome 
coronariana aguda (SCA). Deve ser um diagnóstico diferencial 
em mulheres na pós-menopausa, com queixa de dor torácica 
ou equivalente anginoso no perioperatório. Sendo importante 
o seu reconhecimento pelos anestesistas, pois, apesar de con-
siderada uma condição benigna e reversível, pode apresentar 
taxas de choque cardiogênico e de mortalidade similares a da 
SCA. RELATO DE CASO: Paciente 61 anos, feminino, portadora 
de hipertensão, hipotireoidismo e depressão foi submetida à 
artroplastia total de joelho direito sob raquianestesia. No pós-
-operatório, evoluiu com crise hipertensiva associada à des-
conforto abdominal, náuseas e vômitos. Exames laboratoriais 

evidenciaram acidose metabólica grave (pH 6,81; bicarbonato 
6,1; lactato 17), troponina I mais de 2.000 vezes o valor de refe-
rência (troponina 33516) e eletrocardiograma com taquicardia 
sinusal. A cineangiografiacoronariana mostrou coronárias isen-
tas de ateromatose obstrutiva significativa. Realizado ecocar-
diograma (ECO) transtorácico que mostrou ventrículo esquer-
do com acinesia nos segmentos basais das paredes inferior e 
ínfero-septal, hipocinesia dos segmentos médios das paredes 
anterior e ântero-septal, com preservação da contratilidade dos 
segmentos apicais de todas as paredes, com fração de ejeção 
de 35%. Assim, foi diagnosticada com ST, apresentando cho-
que cardiogênico até o sexto dia de pós-operatório, quando 
novo ECO transesofágico evidenciou função sistólica biventri-
cular preservada, sem déficits segmentares. DISCUSSÃO: Não 
há consenso sobre os critérios diagnósticos da ST. A Sociedade 
Europeia de Cardiologia apresentou em 2016 o escore InterTak. 
Ele apresenta sete variáveis e estratifica os pacientes em baixa 
e alta probabilidade (70 pontos) de apresentarem ST. Dentre 
as variáveis, estão: sexo feminino; estresse físico e emocional, 
cabendo ressaltar relatos de casos no perioperatório associado 
à profundidade  anestésica inadequada, manipulação traque-
al e administração exógena de drogas vasoativas; ausência de 
depressão do segmento ST e prolongamento do intervalo QT 
no ECG; comorbidades neurológicas e psiquiátricas. O ECO é o 
exame de imagem não invasivo de escolha no diagnóstico, evi-
denciando tipicamente a hipocinesia dos segmentos médios e 
apicais com hipercontratilidade dos segmentos basais. Portan-
to, a paciente do relato era de alta probabilidade para ST (85 
pontos), uma vez que trata-se de mulher com história prévia de 
depressão submetida a estresse cirúrgico. Contudo, apresenta-
va um padrão atípico de balonamento do ventrículo esquerdo, 
preservando os segmentos apicais, caracterizando ST reverso.
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232 - Transplante cardíaco em adulto portador 
de transposição definitiva 
Autores: Pedro Henrique Torres Menezes, Rodolfo Maia Domingues 
Ferreira, Tchalton Amador Corrêa, Lucas José Resende, Thobias Zapa-
terra Cesar.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: A transposição corrigida das grandes artérias 
(TCGA) é uma forma rara de cardiopatia caracterizada por dis-
cordâncias atrioventricular (AV) e ventriculoarterial (VA). Co-
mumente está associada a outros defeitos cardíacos. RELATO 
DE CASO: Paciente de 32 anos, sexo feminino, acionada para 
transplante cardíaco. Portadora de cardiopatia congênita com-
plexa: transposição congenitamente corrigida de grandes va-
sos, comunicação interventricular (CIV) e estenose pulmonar. 
Evoluiu, com o passar dos anos, para insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção reduzida secundário à falência de ventrículo 
direito (ventrículo sistêmico). História pregressa de cinco pro-
cedimentos cirúrgicos cardíacos, como correção de CIV e este-
nose pulmonar (aos 6 anos), valvoplastias pulmonar e mitral, 
alargamento de via de saída de ventrículo esquerdo e troca 
tricúspide com implante de prótese mecânica (última, aos 30 
anos). Em uso de carvedilol, espironolactona, furosemida, di-
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goxina, AAS, enalapril e varfarina. Ecocardiograma transtorá-
cico mostrando conexão atrioventricular e ventrículo arterial 
discordantes, átrio direito conectando-se ao ventrículo mor-
fologicamente esquerdo que ejeta para circulação pulmonar; 
ventrículo morfologicamente direito com dimensões aumen-
tadas, movimentação septal paradoxal, disfunção sistólica gra-
ve, comunicando-se à aorta. Realizada anestesia geral balance-
ada com etomidato, sufentanil e rocurônio e manutenção com 
sevoflurano. Monitorização não invasiva padrão associada à 
pressão arterial invasiva, pressão venosa central, ecocardiogra-
ma transesofágico e índice biespectral. Optado por dissecção 
de vasos femoral para circulação extracorpórea (CEC), fase de 
dissecção e exposição cardíaca com sangramento aumentado. 
CEC com duração total de 150 minutos e isquemia do órgão 
doado de 152 minutos. Saída de CEC com auxílio de dobuta-
mina 7,5 mcg/kg/min, com boa impressão de ventrículos di-
reito e esquerdo. Evoluiu com sangramento maciço de origem 
pulmonar, sem etiologia definida no intraoperatório, resolvido 
com hemostasia cirúrgica, mas necessitou de transfusão de 
CH, PFC, plaquetas, criopreciptado e complexo protrombínico. 
Ao final, encaminhada ao CTI, instável hemodinamicamente, 
em uso de noradrenalina 0,3 mcg/kg/min e dobutamina 10 
mcg/kg/min, além de marca-passo unicameral em modo VVI. 
Evoluiu com desmame progressivo de aminas, estabilização 
do sangramento em aparelho respiratório, sendo extubada no 
terceiro dia pós-operatório. DISCUSSÃO: A TCGA se apresenta 
como cardiopatia acianótica, caso não possua outros defeitos 
associados e, nestes casos, pode cursar assintomática por anos. 
Com a evolução do quadro, o ventrículo sistêmico pode entrar 
em falência e gerar sintomatologia de IC. O tratamento depen-
de da sintomatologia e de defeitos associados, podendo cor-
responder a abordagem clínica, cirúrgica paliativa e cirúrgica 
definitiva.  O prognóstico depende de malformações associa-
das, do tipo e do momento das intervenções cirúrgicas.
Referência
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233 - Transplante cardíaco em paciente jovem 
pós-Covid-19: relato de caso
Autores: Marina Cordeiro Fernandes, Eduardo Ferro Mocsári, Luiz Gui-
lherme Villares da Costa.

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein  

INTRODUÇÃO: O transplante cardíaco (TxC) é considerado 
o tratamento cirúrgico padrão ouro na insuficiência cardíaca 
refratária (1). Com o avanço no manejo pré, intra e pós-opera-
tório desses pacientes, os desfechos têm se mostrado cada vez 
mais favoráveis. Nesse contexto, a pandemia de Covid-19 trou-
xe grandes desafios, visto que esses pacientes são mais suscep-
tíveis à infecção e suas formas graves e pouco se sabe sobre o 
desfecho do TxC em indivíduos que se infectaram no periope-
ratório. RELATO DE CASO: V. B. C. S, masculino, 31 anos, por-
tador de miocardiopatia dilatada com fração de ejeção (FEVE) 
de 15%, dependente de inotrópico e balão intra-aórtico (BIA) 
candidato a transplante cardíaco. Dentre os exames pré-trans-
plante, apresentou RT-PCR SARS-COV2 positivo, sendo optado 
por postergar o procedimento. Evoluiu com febre, insufici-
ência respiratória, com dependência de ventilação mecânica 
invasiva (VMI) e choque cardiogênico refratário com necessi-

dade de canulação extracorpórea membrane oxygenation ve-
no-arterial (ECMO V-A) como ponte para possível transplante 
cardíaco, a depender da evolução do quadro. Com a melhora 
respiratória e piora cardiovascular progressiva, optou-se por 
priorização em lista pré-transplante, sendo então convocado 
para realização do TxC. No início do procedimento, foi realizada 
transição de ECMO-VA para circulação extracorpórea (CEC) e o 
procedimento ocorreu sem intercorrências. Ao término, o pa-
ciente encontrava-se hemodinamicamente estável, com baixo 
suporte inotrópico e foi realizado ecocardiograma transesofá-
gico, que evidenciou função satisfatória do enxerto. Diante dis-
so, foi optado por não recanulação de ECMO V-A e o paciente 
foi encaminhado à unidade de terapia intensiva, sem suporte 
mecânico circulatório e vem evoluindo satisfatoriamente. DIS-
CUSSÃO: Desde 1980, foram realizados 110.000 transplantes 
cardíacos no mundo (1). Além das complicações inerentes ao 
próprio TxC, como por exemplo imunossupressão, infecções 
secundárias e rejeição ao enxerto, a infecção pelo Covid-19 
trouxe uma nova gama de incertezas quanto ao desfecho des-
tes pacientes. Apesar de poucos relatos na literatura, esse caso 
ilustra que TxC em pacientes pós-infecção grave por Covid-19 
pode ter evolução favorável.
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235 - Transplante pulmonar após ressuscitação 
cardiopulmonar com membrana de circulação 
extracorpórea (ERCP) em paciente jovem: 
relato de caso
Autores: Eduardo Ferro Mocsári, Thales Abreu Tedoldi, Luiz Guilherme 
Villares da Costa, José Mateus Costa, Marco André Moraes Sales Filho, 
Matheus Ramos Protásio.

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein 

INTRODUÇÃO: A parada cardiorrespiratória (PCR) tem sido 
tradicionalmente tratada de acordo com os protocolos de 
suporte avançado de vida, que envolvem uma serie de medi-
das como massagem cardíaca, desfibrilação e uso de drogas 
antiarrítmicas, visando o retorno da circulação espontânea. 
Muitos pacientes tornam-se refratários a essas medidas e a 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP) prolongada pode levar a 
uma série de distúrbios metabólicos graves, que levam a dis-
função orgânica. Nesse contexto, o uso da membrana de circu-
lação extracorpórea (ECMO) vem sendo cada vez mais utilizada 
como ponte ao retorno da circulação espontânea em diversos 
grandes centros. RELATO DE CASO: Paciente 30 anos, sexo 
masculino, portador de fibrose pulmonar complicada com hi-
pertensão pulmonar (pressão sistólica de artéria pulmonar: 80 
mmHg) e disfunção sistólica grave de ventrículo direito, sem 
outras comorbidades, foi admitido apresentando piora da 
dispneia há dois meses com necessidade de suporte de oxi-
gênio em cateter nasal de alto fluxo, sendo priorizado em lista 
para transplante pulmonar. Durante indução anestésica, apre-
sentou PCR em assistolia, sendo iniciada RCP de acordo com os 
protocolos da American Heart Association, porém sem retorno 
à circulação espontânea (RCE). Foi optado por canulação de 
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ECMO veno-arterial em veia e artéria femoral à direita e, após 
36 minutos de PCR totalmente assistida, foi instalado o circuito 
com RCE. Após estabilização do quadro emergencial e reunião 
multidisciplinar, foi optado por proceder com transplante. Pro-
cedimento ocorreu sem outros eventos inesperados, tempos 
de isquemia foram 5:45 h à esquerda e 7:45 h à direita, o eco-
cardiograma transesofágico, feito após fechamento do tórax, 
evidenciou apenas disfunção moderada de ventrículo direito, 
sendo encaminhado para unidade de terapia intensiva (UTI). 
Apresentou boa evolução pós-operatória, com melhora pro-
gressiva da função ventricular direita, desmamou ECMO no 4º 
dia de pós-operatório e recebeu alta da UTI após 15 dias, sem 
sequelas neurológicas. DISCUSSÃO: A ERCP é definida como 
a instalação de uma ECMO veno-arterial, poupando o coração 
e pulmões, durante a PCR refratária. Com isso, ocorre bypass 
de todo o sistema cardiopulmonar, permitindo que o coração 
se recupere do insulto enquanto a circulação e oxigenação é 
mantida pela ECMO. É uma alternativa que vem sendo cada 
vez mais utilizada e apresenta desfechos favoráveis, com au-
mento da taxa de sobrevida. Contudo, é uma intervenção com-
plexa e tem limitações, sendo necessária uma equipe médica e 
multiprofissional altamente treinada e capacitada para instala-
ção rápida, manejo da máquina e do paciente, além de ser um 
recurso de alto custo, ainda restrito a grandes centros.
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248 - Uso de cell saver em reparo de volumoso 
aneurisma de artéria ilíaca comum roto 
contido
Autores: Izadora Iatchuk Alves Ibrahim, Caio Vinicius Mendonça da Sil-
va, Marco Aurelio Damasceno Silva, Felipe Peres Nazario, Gabriel da 
Silva Cazarim, Pedro Costa Pereira.

Instituição: Hospital Universitário Pedro Ernesto 

INTRODUÇÃO: Correções de aneurisma de aorta abdominal 
estão relacionadas com grande perda sanguínea. A autotrans-
fusão com uso do cell saver mostrou-se eficiente em reduzir 
a transfusão alogênica de células vermelhas em 37% dos pa-
cientes submetidos a reparo eletivo de aneurisma de aorta 
abdominal. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 58 
anos, hipertenso, 75 kg, aortografia evidenciando dissecção de 
aorta toracoabdominal se estendendo até ilíacas comuns, com 
volumoso aneurisma de artéria ilíaca comum direita roto con-
tido. Optou-se por realizar a correção em dois tempos, sendo o 
primeiro dedicado ao reparo do aneurisma em artéria ilíaca co-
mum direita, para posterior abordagem do segmento torácico. 
Apresentou hemoglobina de entrada igual a 6,7 mg/dl, sendo 
transfundidos cinco concentrados de hemácias ao longo do 
reparo, além de cinco unidades de plasma fresco e plaquetas, 
seguindo protocolo de transfusão. O cell saver foi utilizado 
durante clampeamento infrarrenal, com retorno ao paciente 
de 1,2 L de concentrado com hematrócrito de 59%. A perda 
sanguínea total foi de 2,5 L. Gasometria de saída evidenciou 
pH=7,4, Hb=7,8 mg/dL e lactato de 1,7 mmol/L. Foi encami-
nhado ao CTI com infusão de noradrenalina 0,1 mcg/kg/min, 

extubado no dia seguinte e obteve alta para enfermaria cinco 
dias após ato cirúrgico. DISCUSSÃO: Cirurgias abertas de aorta 
abdominal requerem transfusão de hemoderivados devido à 
grande perda de volume sanguíneo. O cell saver é uma máqui-
na capaz de aspirar o sangue advindo do sítio cirúrgico, sendo 
este misturado com anticoagulante, lavado, filtrado, concen-
trado e então devolvido ao paciente. Vantagens incluem risco 
reduzido de aloimunização e transmissão viral, concentração 
normal de potássio, sangue normotérmico e níveis normais de 
2,3 DPG e de capacidade carreadora de oxigênio pelas células 
vermelhas. O emprego do cell saver é bem estabelecido na lite-
ratura internacional, sendo recomendado em cirurgias abertas 
de aorta e nas cirurgias vasculares, nas quais a perda sanguínea 
>500 ml é esperada. O uso de sangue alogênico está associado 
a diversas complicações, como reações hemolíticas, TRALI, in-
terferência em processos de coagulação, além de implicações 
financeiras. Transfusões de grande monta estão relacionadas a 
maior morbimortalidade. Portanto, é de suma importância que 
sejam empregados métodos que poupem a hemotransfusão. É 
provado que a autotransfusão reduz em até 37% a chance de 
transfusão alogênica em pacientes submetidos à correção ele-
tiva de AAA e que até três concentrados de hemácias podem 
ser poupados em cirurgias de emergência. Entretanto, apesar 
do tópico ser de grande impacto, ainda é pouco relatado na 
literatura brasileira. No caso supracitado, o uso do cell saver 
mostrou-se benéfico, com devolução de 1,2 L de sangue ao pa-
ciente, o que contribuiu para sua estabilidade hemodinâmica 
e desfecho favorável.
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094 - Dexmedetomidina no tratamento de 
transtorno cognitivo pós-operatório do tipo 
delirium
Autores: Carlos Gilberto Fávero Junior, Adolfo Wellington Valeze, Rafael 
Oliveira Fonseca, José Claudio Viana Bittencourt, Catia Sousa Govêia, 
Luís Cláudio de Araújo Ladeira.

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília 

INTRODUÇÃO: O delirium que acomete idosos influencia no 
maior tempo de permanência hospitalar e morbidade. Enten-
dê-lo é o primeiro passo para a atenção perioperatória segura. 
RELATO DE CASO: homem de 74 anos, DM II, HAS, tabagista, 
gastrectomia prévia. Admitido para laparotomia exploradora 
por abdome agudo obstrutivo. Submetido a anestesia geral 
balanceada com sevoflurano e remifentanil. Ao final, recebeu 
2 g de dipirona e infiltração da ferida operatória com 20 mL de 
ropivacaina a 1%. Na SRPA, apresentou dor abdominal, sendo 
administrados 4 mg de morfina. Evoluiu com agitação psico-
motora e desorientação. Iniciada dexmedetomidina em infu-
são contínua, com melhora parcial. Complementação do trata-
mento com midazolam 1 mg e morfina 6 mg. Após melhora da 
agitação, foi transportado à UTI, sem intercorrências. DISCUS-
SÃO: O delirium se apresenta como uma alteração aguda do 
nível de consciência e da atenção, desenvolvendo-se em curto 
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período e ocasionando maior morbimortalidade. Está relacio-
nado a fatores como idade, déficit cognitivo prévio, urgên-
cias, controle inadequado da dor e a cirurgias de maior por-
te, como as cardíacas, abdominais e torácicas. As metanálises 
comparando a influência de anestesia geral e regional sobre a 
ocorrência do delirium não mostraram diferença significativa 
entre as técnicas. A dexmedetomidina já demonstrou reduzir 
a incidência do delirium quando administrada profilaticamen-
te, uma ação atribuída aos seus efeitos sedativos, analgésicos 
e atividade anti-inflamatória. No caso em questão, atribuiu-se 
a condição ao estresse neuro-metabólico associado ao con-
trole inadequado da dor, incluindo até mesmo a hiperalgesia 
devido ao uso de remifentanil. Embora não se tenha feito uso 
da dexmedetomidina no curso da anestesia, o que pouparia o 
uso de agentes voláteis e opioides, optou-se pelo seu início na 
vigência do quadro de delirium por sua ações sedativa e neu-
roprotetora. Houve remissão parcial do quadro, reforçada pela 
otimização da analgesia e uso de midazolam. Apesar de opioi-
des e benzodiazepínicos terem potencial para aumentar a inci-
dência de delirium, em quadros agudos podem ser alternativas 
de tratamento. Os bloqueios periféricos, como TAP block, ao 
promoverem analgesia pós-operatória, configuram mais uma 
excelente opção terapêutica. Assim, em uma população que 
envelhece, buscar estratégias para a prevenção e tratamento 
do delirium é essencial. Neste contexto, a dexmedetomidina 
se mostra promissora.
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112 - Fibrilação atrial intraoperatória em 
paciente portador de doença de Chagas
Autores: Bruno de Oliveira Cruz, Leonardo Queiroz Parra, Henrique Pe-
reira Castro, Laíze Ribeiro Terra, Léa Menezes Couceiro Burle, Paulo Ser-
gio Zappalá Zerbini Borges.

Instituições: 9103 CET/ SBA - Centro de Anestesiologia da Universi-
dade de Brasilia 9103 CET/ SBA- Centro de Anestesiologia da Univer-
sidade de Brasília 

INTRODUÇÃO: A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia cada vez 
mais comum nos pacientes cirúrgicos devido ao envelheci-
mento populacional. Estima-se a prevalência em torno de 2 a 
5% da população acima de 75 anos. O desenvolvimento desse 
ritmo aumenta risco de insuficiência cardíaca, AVE isquêmico 
e hospitalização prolongada. RELATO DE CASO: Paciente de 
78 anos no 7º DPO de cardioplastia à Thal, devido megaesôfa-
go chagásico grau IV, com proposta cirúrgica de ressutura de 
parede abdominal (deiscência de aponeurose). Comorbidade: 
hipertensão arterial sistêmica losartana 50 mg/dia.  PA 150 x 
100 mmHg, FC 110 bpm taquicardia sinusal, SpO2 98% em ar 
ambiente. Anestesia geral em sequência rápida com fentanil 
100 mcg, lidocaína 60 mg, propofol 70 mg e rocurônio 60mg. 
Manutenção com sevoflurano a 2%. Intraoperatório sem inter-
corrências. Descurarização 1mg de atropina e 3 mg de neostig-
mina.  Logo após a extubação, evoluiu com rebaixamento do 
nível de consciência e dessaturação, administrada naloxona, 

sem sucesso e colhida gasometria arterial sem alterações. Rea-
lizada nova IOT com propofol 50 mg. No ECG, observou-se ta-
quicardia (160 – 180 bpm), ritmo irregular e ausência de onda 
P. Encaminhada à UTI intubada e estável hemodinamicamente, 
onde foi iniciado controle de frequência cardíaca com meto-
prolol 50 mg 12h/12h e anticoagulação com enoxaparina 40 
mg 12h/12h. Foi extubada ainda no mesmo dia. Permaneceu 
em leito de terapia intensiva durante 48 horas e recebeu alta 
hospitalar após 4 dias, com prescrição domiciliar de metopro-
lol 50 mg 12h/12h e endoxaban 60 mg/dia. DISCUSSÃO: No 
manejo da FA aguda, devemos identificar e tratar causas po-
tencialmente reversíveis: sepse, hipovolemia, hipóxia, altera-
ções eletrolíticas. Pacientes com sinais de instabilidade clínica: 
rebaixamento do sensório, hipotensão, síncope, dispneia ou 
dor torácica devem ser submetidos à cardioversão elétrica ime-
diata. Em pacientes estáveis, o tratamento pode ser a partir do 
controle da frequência cardíaca ou por controle do ritmo, além 
da correção de fatores precipitantes. Na FA de início recente, 
com menos de 48 horas de duração, o controle do ritmo pode 
ser instituído sem a necessidade de anticoagulação prévia. Se 
o tempo de início é desconhecido ou maior que 48 horas, o 
tratamento deve ser dirigido ao controle da FC, com necessi-
dade de anticoagulação e/ou realização de ecocardiograma, 
antes de realizar o controle do ritmo cardíaco. O manejo do 
presente caso se fez desafiador devido a não identificação de 
um fator precipitante para FA e devido à existência de um sinal 
transitório de instabilidade clínica, alteração do sensório, ainda 
que com valores pressóricos normais. O controle de frequência 
com anticoagulação prévia mostrou-se adequado.
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124 - Incidência de delirium no pós-operatório 
em pacientes idosos submetidos a cirurgias 
eletivas em hospital oncológico
Autores: Sarah Gracielly Sena Sousa, Raphael César Soares Silveira, João 
Hermínio Pessoa dos Santos, Artur Abel Tavares Fernandes Cavaco, 
Bruno Mendes Carmona, Monalisa Fontes Silva.

Instituição: Hospital Ophir Loyola 

JUSTIFICATIVA: O delirium é um problema considerável no 
pós-operatório em idosos, pois, além de alta incidência, car-
reia significativa morbidade e mortalidade. Pode resultar em 
complicações como internação prolongada e recuperação 
funcional tardia. Embora haja uma infinidade de ferramentas 
de rastreamento de delirium validadas, não está claro qual 
ferramenta é a mais adequada para esta população específica. 
Diante disso, existe a necessidade de definir uma ferramenta 
mais acurada e de fácil execução na identificação do delirium 
pós-operatório visando o reconhecimento precoce, permitin-
do o rápido tratamento e, assim, reduzir a duração do delirium 
e suas consequências. OBJETIVOS: O estudo objetiva avaliar a 
incidência de delirium pós-operatório em idosos submetidos 
a cirurgias eletivas por meio da escala Intensive Care Delirium 
Screening Checklist (ICDSC). MÉTODO: Trata-se de um estudo 
transversal, observacional e descritivo. O período da coleta de 
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dados deu-se entre os meses de novembro e dezembro de 
2020. Participaram da pesquisa 30 pacientes com idade igual 
ou superior a 65 anos, de ambos os sexos, agendados para 
cirurgia eletiva, expostos a qualquer tipo de anestesia. Foram 
excluídos da pesquisa pacientes com diagnóstico de demên-
cia no pré-operatório ou que não conseguiam se comunicar, 
bem como pacientes programados para realizarem pequenos 
procedimentos. Os pacientes foram convidados a participar da 
pesquisa no dia da consulta pré-anestésica e ratificados no dia 
do procedimento cirúrgico. Os mesmos, após os esclarecimen-
tos, aceitaram participar do estudo por meio da assinatura do 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A amostra 
de conveniência foi selecionada aleatoriamente dentro da po-
pulação alvo. Os dados foram coletados por meio da escala 
ICDSC nas primeiras vinte e quatro horas de pós-operatório, 
cujo resultado foi confrontado com o resultado da avaliação 
pré-anestésica da função cognitiva do paciente, através da es-
cala mini-mental. As informações da caracterização amostral 
foram apuradas e digitadas em planilha elaborada no softwa-
re Microsoft Office Excel 2016. RESULTADOS: Na análise dos 
resultados do protocolo ICDSC houve proporções similares, 
segundo a classificação padronizada, entre a normalidade 
(53.4%) e o delirium (46.6%). A classificação de maior propor-
ção foi a de normalidade (53.4%), seguida do delírium subsin-
dromático (33.3%) e do delirium (13.3%), havendo diferença 
estatisticamente significante entre as proporções (*p = 0.0212). 
CONCLUSÕES: O presente estudo não pretende esgotar as in-
vestigações sobre o tema, mas tem como aspiração contribuir 
com a intenção de abrir novos caminhos à sua compreensão, 
incentivando, a partir dos resultados obtidos, a reflexão sobre 
o comprometimento cognitivo em pacientes idosos.
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211 - Bloqueio periférico para artroplastia 
parcial de quadril em idoso de 92 anos com 
estenose aórtica grave: relato de caso
Autores: Tatiane Calábria Coelho, Candisse Monteiro Landim Sampaio, 
Francisco das Chagas Borges Neto, Bruno Mendes Carmona, Bruno Oli-
veira de Matos, Antônio Tadeu Campos Carmona.

Instituição: Hospital Ophir Loyola  

INTRODUÇÃO: Com o envelhecimento populacional, está 
cada vez mais comum na rotina do anestesiologista encontrar 
pacientes idosos submetendo-se a procedimentos cirúrgicos. 
Embora a anestesia do neuroeixo e anestesia geral sejam con-
sideradas técnicas seguras e de ampla utilização na prática clí-
nica, é preciso ficar atento às complicações secundárias à sua 
prática em pacientes idosos com disfunções cardiovasculares. 
RELATO DE CASO: Homem, 92 anos, ASA IV, portador de hi-
pertensão arterial, estenose aórtica grave, diabetes mellitus 
tipo 2 e asmático. Encaminhado ao bloco cirúrgico para artro-
plastia parcial do quadril direito após fratura de fêmur proxi-
mal, decorrente de queda da própria altura. O paciente chegou 
ao centro cirúrgico com pressão arterial de 150 x 90 mmHg, 
saturando 92% em ar ambiente. Foi optado pela realização de 
bloqueio do plexo lombar, visto que a raquianestesia não era 

uma opção pelo risco de hipotensão e bradicardia e a anestesia 
geral poderia acarretar em dificuldade de extubação precoce. 
A monitorização foi realizada com ECG contínuo, oximetriade 
pulso e PIA em artéria radial. O bloqueio do plexo lombar no 
compartimento do psoas foi realizado em decúbito lateral com 
o membro acometido para cima. Utilizou-se ultrassom e agu-
lha A100. Injetada solução de ropivacaína a 0,4% e lidocaína 
0,8% com epinefrina: 40 ml em plexo lombar. A duração da ci-
rurgia foi de 60 minutos, com o paciente em decúbito dorsal. 
Paciente manteve estabilidade hemodinâmica e não apresen-
tou queixas álgicas durante o procedimento. Foi encaminhado 
ao CTI, onde permaneceu estável e sem queixas. DISCUSSÃO: 
Podemos encontrar pacientes com estenose aórtica grave sen-
do submetidos à cirurgia não cardíaca, tornando de extrema 
importância durante o procedimento anestésico a manuten-
ção do ritmo sinusal e da frequência cardíaca e a prevenção 
de hipotensão. A hipotensão grave pode levar à hipoperfusão 
coronariana e insuficiência ventricular. A raquianestesia tem 
como suas principais complicações a hipotensão arterial e a 
bradicardia, sendo tradicionalmente contraindicada nesses 
pacientes. Alguns trabalhos relatam a prática de raquianeste-
sia contínua, quando pequenas doses de anestésicos locais são 
infundidas em intervalos periódicos, causando analgesia sem 
comprometimento hemodinâmico.
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219 - Sedação com cetodex em paciente 
coronariopata submetida à biópsia incisional 
de lesão vulvar 
Autores: Raul Corrêa Aleixo, Felipe Lauton Silva, Clayton Gil de Castro, 
Lucas José Resende, Marcello de Albuquerque França, Walkiria Winges-
ter Vilas Boas.
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Gerais 

INTRODUÇÃO: O manejo anestésico do paciente coronario-
pata pode ser desafiador e exige conhecimento específico 
do anestesista, especialmente quando presente no paciente 
idoso com múltiplas comorbidades.  Aumento da demanda 
miocárdica, labilidade pressórica e hipoxemia devem ser evi-
tadas com rigor, bem como a ocorrência de delirium no pós-
-operatório, intimamente relacionado a aumento da morbi-
mortalidade. O presente caso relata a associação da cetamina 
e dexmedetomidina empregadas com sucesso na sedação de 
paciente coronariopata submetida à biópsia incisional de le-
são vulvar. RELATO DE CASO: MMT, feminino, 87 anos, 61 kg. 
Portadora de HAS, DM tipo 2, síndrome demencial moderada 
de provável etiologia isquêmica. Em uso de losartana, anlo-
dipino, metformina, sinvastatina, AAS e mirtazapina. DAC tri-
vascular diagnosticada há dois anos em vigência de angina 
instável, abordada por ICP com stent em 1/3 proximal de DA 
e dois stents em CD, sem novos eventos coronarianos ou dor 
torácica típica desde então.  Insuficiência cardíaca presumi-
da (NT-Pro-BNP recente de 1520 pg/ml). Admissão hospitalar 
com quadro de delirium secundário a sepse de foco urinário. 
Após antibioticoterapia por 5 dias e melhora do quadro geral, 
foi encaminha ao bloco cirúrgico, consciente e cooperativa; PA 
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B12; reposição prévia de ácido fólico. Familiares com queixa: 
irmão, mãe, pai, tia (portadora Von Willebrand e síndrome de 
Becker - SIC), tio, primos e sobrinho. Heredograma complexo 
pelo casamento de dois irmãos (pai e tio) com duas irmãs (mãe 
e tia da paciente). 25/07/2012 - Ficha de anestesia - Peridural 
ropivacaína 0,75% 20 ml + lidocaína 2% com adrenalina 5 ml. 
Uso de fentanil, atracúrio, propofol, tenoxicam, dipirona, ce-
fazolina, midazolam, ondansetrona e sevoflurano. Evolução 
enfermagem anestesia peridural e geral, extubada e encami-
nhada à SRPA. Exame físico, bom estado geral, fácies atípica. 
Peso 71.250 kg; Altura 1.65 m. PA 107/68mmHg; FC 100bpm; 
eupneica. Reflexos patelares simétricos. Aquileu hipoativo à 
esquerda; exames pré-natal normais (15/01/2020) assim com 
estudo morfológico fetal (08/12/2020).

17/02/2021: Teste cutâneo com escala visual analógica (EVA), 
tabela 1:
 1º min 5 min 15 min 30 min

Ropivacaína 0,75% 05/10 05/10 07/10 07/10

Lidocaína 2% com 
adrenalina

02/10 05/10 05/10 07/10

Mepivacaína 3% sem  
vasoconstrictor

  0/10   0/10 02/10 04/10

Articaína 4% com 
epinefrina 1:100.000

  0/10   0/10   0/10 02/10

Fonte: O autor.

Geneticista indicou sequenciamento de exoma ou SCN5A. Ge-
nes próximos no cromossomo da doença de Von Willebrand: 
canal de sódio SCNN1 (Sodium Channel, Nonvoltage-Gated 1) 
e SCNEA (Sodium Channel, Epithelial, Alpha Subunit), entre-
tanto, custo e prazo do exame proibitivos. A paciente teve par-
to normal, sem analgesia. DISCUSSÃO: A resistência a alguns 
anestésicos é cada vez mais estudada. A deficiência de vitami-
na B12 torna o óxido nitroso proibitivo. As alterações osteo-
musculares da paciente podem indicar doenças do colágeno. 
A tolerância à morfina e picadas de escorpião, que induzem 
anticorpos contra os canais de sódio também podem levar à 
resistência aos anestésicos locais. O reconhecimento precoce 
pode melhorar a compreensão sobre falhas de bloqueio.
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008 - Analgesia de parto com remifentanil em 
gestante com infecção cutânea por herpes 
zóster: relato de caso
Autores: Gabriela Kroeff Schmitz, Ramon Magalhães Mendonça Vilela, 
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INTRODUÇÃO: A analgesia de parto parenteral com opioi-
des é uma alternativa ao bloqueio neuroaxial em situações de 
contraindicação ao bloqueio espinhal. A infecção cutânea por 
Herpes Zóster, causada pelo Varicella Zóster Virus (VZV), é con-
siderada uma contraindicação relativa ao bloqueio regional, 
quando ocasiona lesões de pele ativas no dermátomo corres-

156x90; FC 62 bpm; SpO2 96% em ar ambiente, com proposta 
de biópsia por congelação e extirpação de lesão vulvar suspei-
ta, previsão de duração de duas horas e meia. Raquianestesia 
seria a técnica de escolha, entretanto, paciente havia recebido 
dose profilática de enoxaparina há menos de 12 horas. Com 
vistas a não atrasar o diagnóstico da paciente, decidiu-se, jun-
to à equipe cirúrgica, realizar biópsia incisional sob sedação e 
anestesia local e programar ressecção mais ampla em segundo 
momento. Entretanto, a doença coronariana e provável cardio-
patia representavam um desafio em que era necessário manter 
a estabilidade hemodinâmica, não aumentar o trabalho cardí-
aco, oferecer inconsciência, analgesia e evitar a recorrência do 
delirium apresentado na admissão. Portanto, para atender a 
tais objetivos, a escolha foi pela infusão contínua de cetami-
na a 1,5 mg/kg/h e dexmedetomidina a 1,5 mcg/kg/h durante 
os 35 minutos de ato cirúrgico. Foi transferida estável à SRPA, 
não necessitou de analgesia de resgate ou drogas vasoativas e 
recebeu alta precoce para enfermaria. Nas primeiras 48 horas 
não houve relato de ocorrência de delirium. DISCUSSÃO: A uti-
lização da cetamina isoladamente e, principalmente, em altas 
doses, pode representar um risco para o paciente com doença 
cardíaca isquêmica. Entretanto, a dexmedetomidina, associada 
à cetamina, reduz a taquicardia e a hipertensão, mantendo o 
consumo miocárdico estável. Técnicas tradicionais de sedação 
poderiam deprimir a função cardíaca e provocar hipotensão, 
levando a um evento isquêmico agudo.  Ademais, o uso de 
dexmedetomidina se associa a menor incidência de delirium 
no pós-operatório e reduz a ocorrência de efeitos psicológicos 
desagradáveis pela cetamina.
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ANESTESIA EM OBSTETRÍCIA

004 - Aconselhamento pré-anestésico em 
gestante portadora de provável resistência 
aos anestésicos locais: relato de caso
Autor: Rafael Villela Silva Derré Torres.

Instituição: Flug Anestesia e Medicina Aeroespacial 

INTRODUÇÃO: A resistência aos anestésicos locais é pouco 
conhecida e leva ao aumento da morbidade e necessidade de 
anestesia geral. Há falhas de bloqueios guiados por ultrassom 
e com profissionais experientes, sem investigação da causa. 
Descrevemos uma gestante com resistência aos anestésicos 
locais. RELATO DE CASO: P.C.F., 34 anos, 31 semanas de ges-
tação, fez consulta por medo de falha da anestesia no parto. 
Relata falha de bloqueio epidural em prótese de mama (julho 
2012), com dor intensa pós-operatória. Obstetra fez teste com 
lidocaína com parestesia leve, tato e sensibilidade dolorosa 
preservados. HPP: Pneumonia 2016 e 2017; Deficiência vitami-
na B12 em 2017, RNM: hemorragia em núcleos da base; tra-
tada com prednisona (hipótese de Guillain-Barré e Esclerose 
Múltipla); 4 hérnias discais e degeneração articular do quadril. 
Aposentada pela tetraparesia; Nega HAS, DM, asma, tabagis-
mo ou etilismo. Desconhece alergias; uso contínuo de vitamina 
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pondente ao sítio de punção na coluna vertebral. O presente 
caso descreve o manejo anestésico na analgesia de parto de 
uma gestante com lesões ativas por VZV. RELATO DE CASO: 
Paciente feminina, 15 anos, ex-tabagista, G1, IG 48 semanas, 
peso 53 kg, altura 1,67 m, IMC 19, ausência de cirurgias pré-
vias ou uso de medicações contínuas, interna para manejo 
de trabalho de parto ativo. Foram identificadas lesões vesicu-
losas dolorosas em trajeto linear, à esquerda, no dermátomo 
correspondente à topografia de L4-L5. Considerando os riscos 
de realizar uma punção de neuroeixo na vigência de Herpes 
Zóster, foi optado pela analgesia parenteral com opioide, sen-
do o remifentanil, o de escolha. Para o início da analgesia, a 
monitorização padrão e o acesso venoso periférico foram esta-
belecidos. A dor era grau 10/10 e o colo apresentava 6 cm de 
dilatação. Foi realizada analgesia com solução de remifentanil, 
em bomba de infusão contínua, iniciando com bólus na dose 
0,2 mcg/kg, durante 2 minutos e, após, manutenção com 0,075 
mcg/kg/min. Não foi realizado bólus via regime de analgesia 
controlada pelo paciente (PCA), devido à indisponibilidade de 
bomba específica para tal. O alívio da dor iniciou dois minutos 
após o início da medicação, com melhora significativa do con-
forto da paciente até o período expulsivo. Não houve intercor-
rências e o recém-nascido teve Apgar de 9/9. DISCUSSÃO: O 
remifentanil é um opioide de ação ultracurta, administrado em 
bomba de infusão devido à sua farmacocinética, com rápido 
início de ação e que oferece vantagens em relação a sua eficá-
cia e segurança, quando utilizado no trabalho de parto. Ele é 
rapidamente metabolizado por esterases teciduais e plasmáti-
cas maternas e fetais em um metabólito inativo. Além disso, é 
rapidamente titulável, permitindo o ajuste das doses durante a 
progressão do trabalho de parto e em resposta a eventos ad-
versos maternos ou fetais. Devido a estas características, pode 
ser administrada, próxima ao parto, uma dose maior do que 
seria considerada segura para os opioides de ação longa, que 
contam com um metabolismo hepático. A literatura descreve 
como opção a administração em bólus no regime de PCA, de 
0,2-1 mcg/kg, com intervalo de 1 a 5 minutos, infusão contínua 
de 0,025 -0,15 mcg/kg/min, ou a combinação de ambos. Os 
riscos cardiorrespiratórios associados ao uso do remifentanil 
exigem cuidados de monitorização contínuos. O médico deve 
ser notificado se houver sedação materna excessiva, frequên-
cia respiratória abaixo de 8 IRPM e/ou saturação de oxigênio 
menor que 94%, apesar de oxigenoterapia suplementar.
Referências

Setty T, Fernando R. Systemic analgesia: parenteral and inhalation agents. In: Ches-
nut DH, Wong CA, Tsen LC, et al. Chestnut´s obstetric anesthesia principles and 
practice. 6th ed. Philadelphia:, Elsevier, 2019. p.461-469.

Flood P, Rollins MD. Anesthesia for obstetrics. In: Miller RD (Ed.). Miller´s anesthesia. 
8th ed. Philadelphia: Elselvier, 2015. P.2328-2358. 

009 - Analgesia de parto em paciente com 
distrofia miotônica tipo 1 e plaquetopenia
Autores: Marco Antonio de Souza Mota, Guilherme de Souza Barros, Bru-
no de Oliveira Cruz, Paulo Sergio Zappalá Zerbini Borges, Laíze Ribeiro 
Terra, Luís Cláudio de Araújo Ladeira.

Instituição: CET/SBA Centro de Anestesiologia da Universidade de 
Brasília 

INTRODUÇÃO: A distrofia miotônica tipo 1 é uma doença ge-
nética autossômica dominante multissistêmica que leva a di-
versos desafios para manejo anestésico, fatores que podem ser 

intensificados durante a gestação. RELATO DE CASO: 39 anos, 
gestante, IG 38s + 3d, internada devido à distrofia miotônica 
tipo 1 e plaquetopenia a esclarecer. Solicitada programação 
de analgesia de parto. Plaquetopenia no mês de internação 
com valor mínimo de 39 mil. Induzido trabalho de parto com 
38s + 3d, com novo exame em 59 mil. Realizada transfusão de 
7 unidades de plaquetas, contagem de plaquetas em 76 mil. 
Analgesia de parto com anestesia subaracnóidea, punção úni-
ca medial L3-L4, administrados 4 mg de bupivacaína hiperbá-
rica e 4 mcg de sufentanil.  Obtenção de bloqueio sensitivo em 
MMII e pelve, sem ocorrência de bloqueio motor. Após uma 
hora da analgesia, nasceu RN por via vaginal, Apgar 9-9. Pa-
ciente evoluiu sem intercorrências, alta 5º DPO. DISCUSSÃO:  
A distrofia miotônica tipo 1 é uma doença genética autossô-
mica dominante multissistêmica caracterizada não apenas por 
acometimento muscular, mas também cardíaco, endócrino e 
gastrointestinal. Pode se desenvolver em diferentes momentos 
da vida, sendo na fase adulta a forma clássica. O comprometi-
mento muscular se dá por crises miotônicas, desencadeadas 
por dor, hipotermia, estresse psicológico, uso de eletrocau-
tério e manipulação. A crise miotônica ocorre por desordem 
intrínseca do músculo e não é abolida pelo bloqueio do nervo 
periférico ou uso de relaxantes musculares. Durante a gesta-
ção, há piora dos sintomas, com relatos de falência cardíaca e 
possibilidade de atonia uterina. Além dos fatores desencade-
antes de crise, deve-se evitar abordagem cirúrgica pelo retardo 
do esvaziamento gástrico, diminuição de reflexos de via área, 
fraqueza da musculatura faríngea e hipersensibilidade a opioi-
des, hipnóticos e relaxantes musculares.  Em decisão conjunta 
multidisciplinar, optou-se por parto normal sob analgesia para 
minimização de fatores desencadeantes de crise miotônica. 
Diante da plaquetopenia, a opção vista como mais segura foi a 
punção subaracnóide, após garantia da contagem plaquetária 
acima de 75 mil. Assim, a distrofia miotônica tipo 1 eleva risco 
de complicação em abordagens cirúrgicas, principalmente sob 
anestesia geral, no entanto, o estresse físico e emocional du-
rante trabalho de parto normal também deve ser minimizado, 
o que ocorreu pela analgesia de parto.
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012 - Anestesia em gestante com Trombastenia 
de Glanzmann: relato de caso
Autores: Vanessa Henriques Carvalho, Bruno Nassar Modesto, Juliana 
Elias Miquelin, João Gabriel Pereira David, Felipe Carneiro Castelo Bran-
co, Angélica de Fátima de Assunção Braga.

Instituição: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp

INTRODUÇÃO: A Trombastenia de Glanzmann (TG) é uma 
doença hereditária autossômica recessiva rara onde ocorre 
sangramento por disfunção plaquetária. Esse defeito na fun-
ção plaquetária pode ser causado por alterações quantitativas 
ou qualitativas na membrana plaquetária da glicoproteína IIb/
IIIa (integrin αIIbβ3), representada por um receptor de fibrino-
gênio necessário para a agregação plaquetária. Distúrbios de 
sangramento na TG são variáveis e podem ser graves e impre-
visíveis. Sangramentos não responsivos ao controle com me-
didas clínicas e adjuvantes durante procedimentos cirúrgicos 
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podem ser tratados com plaquetas, fator VII ativado recombi-
nante (rFVIIa) e antifibrinolíticos como o ácido tranexâmico. 
Embora a transfusão de plaquetas seja o tratamento ideal, esta 
pode gerar maior incidência de infecções e anticorpos plaque-
tários (contra antígenos leucocitários humanos e /ou contra a 
αIIbβ3), resultando potencialmente em refratariedade plaque-
tária. Nestes casos, o fator  rFVIIa é aprovado para uso em TG 
principalmente nas pacientes com anticorpos plaquetários e 
história de refratariedade plaquetária. O objetivo deste estu-
do é apresentar o manejo anestésico numa gestante com TG 
internada a termo para tentativa de parto vaginal. RELATO 
DE CASO: Gestante de 32 anos de idade, 98 kg de peso e 1,65 
m de altura foi internada para indução de trabalho de parto 
vaginal com 39 semanas de idade gestacional. No pré-parto, 
foi solicitada avaliação pré-anestésica ao anestesiologista, pois 
a paciente já tinha o diagnóstico de TG e, na avaliação da he-
matologia, já havia sido solicitada a administração de fator VII 
ativado recombinante a cada 3 horas, imediatamente antes 
do parto e no pós-parto imediato até 24 horas, além de áci-
do tranexâmico na posologia 1,5 g endovenoso a cada 8 ho-
ras, durante 5 dias, no pós-parto. Ao exame físico, a paciente 
apresentava anemia, diversos sinais de hematomas pelo corpo 
e resquícios de gengivorragia.  Mallampatti 4 e pouca mobili-
dade cervical. Após 36 horas de indução de trabalho de parto 
sem sucesso, o obstetra indicou cesariana. Devido à impossi-
bilidade de bloqueio espinhal, foi realizada anestesia geral O 
recém-nascido apresentou Apgar 8 e 10. Em seguida à dequita-
ção, a paciente apresentou sangramento importante por ato-
nia uterina, sendo necessárias doses crescentes de ocitocina  e 
ergonovina, além de nova dose de fator VII ativado recombi-
nante. A analgesia pós-operatória foi garantida com dipirona e 
metadona EV intraoperatórias e a reversão do bloqueio neuro-
muscular com sugammadex. DISCUSSÃO: A coagulopatia em 
questão merece conhecimento prévio e adequação às condu-
tas anestésicas. Com a contraindicação ao bloqueio espinhal, a 
analgesia de parto seria realizada com métodos inalatórios ou 
venosos  porém, com a indicação de cesariana , não tivemos 
outra escolha além da anestesia geral. Esta, executada com 
todos os cuidados pertinentes à gestante, torna-se a técnica 
ideal, garantindo a segurança materno-fetal.
Referências

Poon MC,  Di Minno G, d”Oiron R, et al. New insights into the treatment of Glanz-
mann thrombasthenia. Transfus Med Rev. 2016; 30:92–99.

Siddiq S, Clark A, Mumford A. A systematic review of the management and outco-
mes of pregnancy in Glanzmann thrombasthenia.  Haemophilia. 2011;17:e858-869. 

013 - Anestesia em gestante com válvulas 
metálicas e marca-passo – o que vem depois: 
relato de caso
Autores: Thaynan da Silva Santos, Ana Clara Fontella Lindenblatt Ka-
topodis, Mariana Cunha Soares da Rocha, Mateus Carvalho Campelo 
Barros, Jeane Pereira da Silva Juver, Rogério Luiz da Rocha Videira.

Instituições: CET Sílvio Ramos Lins - Universidade Federal Fluminense 

INTRODUÇÃO: A estenose mitral reumática é a valvopatia 
mais comumente encontrada em gestantes. Mais de uma con-
dição cardiovascular pode estar presente e podem se somar 
com outras doenças não cardiovasculares, tornando o mane-
jo ainda mais complexo. Relatamos o caso de cesariana em 
gestante com múltiplas comorbidades que apresentou com-
plicação pós-operatória. RELATO DE CASO: Gestante de 34 

semanas, 33 anos de idade, 65 kg, com valvopatia reumática 
com próteses metálicas (mitral e aórtica), ICC NYHA II, flutter 
atrial com marcapasso definitivo(DDI), esferocitose hereditária 
e diabetes gestacional. No pré-operatório, o marcapasso foi 
reprogramado de 60 para 70 bpm. Monitorizada com SpO2, 
cardioscópio, EEG processado (Sedline), PA invasiva em artéria 
radial esquerda. Punção de veia jugular interna direita guiada 
por US antes da indução de anestesia geral, com intubação 
sob sequência rápida remifentanil 0,1 ug/kg/min, etomidato, 
rocurônio, tubo orotraqueal 6,5 com cuff. Manutenção com 
sevoflurano 0,7 CAM. Quatro minutos após indução, houve ex-
tração do RN com Apgar 8/9. A cesariana durou 90 min e foi 
realizado bloqueio bilateral de quadrado lombar com ropiva-
caína 0,375% (15 mL x 2). Após sugammadex, feita extubação 
traqueal e encaminhada à UTI. No sétimo dia de pós-operató-
rio, com enoxaparina 120 mg/dia SC, apresentou distensão e 
dor abdominal, com importante hematoma no sítio cirúrgico. 
TC de urgência mostrou hemoperitônio. Recebeu dois CH na 
UTI, com Hb= 7,1 g/dL. Para laparotomia exploradora, foi in-
duzida anestesia geral com fentanil 200 mg, lidocaína 100 mg, 
etomidato 20 mg e rocurônio 65 mg. No intraoperatório, foram 
transfundidas 2u CH e removidos 2.000 mL de coágulos da ca-
vidade. Após sugammadex, foi extubada e encaminhada à UTI. 
A evolução foi boa, com alta hospitalar da mãe e do concepto 
após 10 dias. CONCLUSÃO: A doença cardíaca é a principal 
causa de morte materna de origem não obstétrica, sendo a 
etiologia reumática, a mais frequente no nosso país. A incidên-
cia varia conforme o grau de acometimento cardíaco e valvar. 
O Brasil ainda apresenta casos complexos de sequelas reumáti-
cas que podem ser desafio para o anestesiologista, que precisa 
zelar pela manutenção do binômio materno-fetal. Abordagem 
multidisciplinar em gestantes portadoras de cardiopatias é es-
sencial, dada a complexidade no manejo da anticoagulação, 
na possível interferência intraoperatória de dispositivos cardí-
acos implantados e no índice elevado de mortalidade que tais 
condições apresentam.
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022 - Anestesia geral para parto cesariana em 
paciente com SARS-Cov-2: relato de caso 
Autores: Andressa Oliveira Hasbahr, Mônica Braga da Cunha Gobbo, 
Renata de Paula Lian, Maria Clara L. Magalhães Moreli, José Rubens 
Pelaio Fernandes Junior, Caroline Irene de Carvalho Zold.

Instituição: Hospital PUC Campinas 

INTRODUÇÃO: A infecção por Covid-19 na gestante eleva o 
risco de complicações, morbimortalidade e parto prematuro. 
Diante do aumento dos casos nesta população, entende-se a 
importância e a necessidade do adequado manejo anestésico 
e cuidados no perioperatório. Preservar o binômio materno 
fetal, em condições inéditas e de contexto pandêmico, tornou-
-se um desafio atual ao anestesiologista. RELATO DE CASO: 
CFG, 31 anos, feminino, G3P1CA1, portadora de trombofilia 
(mutação PAI-1), com idade gestacional de 33 semanas, 62 kgs, 
1.65 cm, ASA IIIE com síndrome respiratória aguda grave por 
Covid 19, apresentando tomografia de tórax com comprome-
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timento pulmonar de 50-75%, cursando com diagnóstico de 
embolia pulmonar. Em uso de enoxaparina 40 mg de 12/12 
horas. Paciente admitida no centro cirúrgico proveniente da 
unidade de terapia intensiva, em caráter de emergência por 
vigência de trabalho de parto franco, sem jejum prévio. Em 
uso de cateter nasal de alto fluxo, cursando com desconforto 
respiratório progressivo. Indicado anestesia geral para realiza-
ção de parto cesariana. Realizada monitorização da paciente 
com valores de pressão arterial média:71mmhg, saturação de 
oxigênio: 89%, frequência cardíaca:110 bpm, frequência respi-
ratória: 35 incursões por minuto. Feita indução anestésica com 
lidocaína 1% sem vasoconstritor, propofol, fentanil, succinilco-
lina e posteriormente após intubação, confirmada com capno-
grafia, foi utilizado rocurônio e iniciada manutenção anestési-
ca venosa. Após intubação orotraqueal, instituída ventilação 
mecânica, fração inspirada de O2:100%, Volume:10 ml/kg, FR: 
20, mantendo pressão parcial de C02 em torno de 51 mmHg, 
com sat:89%. Em gasometria: PH: 7,13, PCO2:78 mmgh, PO2:52 
mmhg. Parto cesariana, sem intercorrências, com transferência 
do recém-nascido para UTI neonatal para cuidados imediatos. 
Paciente foi encaminhada à UTI com necessidade de prona-
ção no pós-operatório, cursando com melhora progressiva 
do padrão respiratório. Iniciado posteriormente desmame da 
ventilação mecânica e sedativos, mantido uso de antibióticos, 
fisioterapia e suporte ventilatório. Paciente evolui com nível 
de consciência adequado e extubação com sucesso cinco dias 
após IOT. DISCUSSÃO: A interrupção gestacional, mesmo que 
prematura, foi necessária para preservar a vida materna e ga-
rantir menores repercussões ao feto. A indicação de anestesia 
geral e a otimização dos padrões ventilatórios foi fundamental 
para o desfecho favorável do quadro, permitindo assim meno-
res repercussões ventilatórias e demonstrando a impossibilida-
de de bloqueio do neuroeixo neste caso.
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027 - Anestesia obstétrica em gestante 
portadora de atrofia muscular espinhal: relato 
de caso
Autores: Victor Augusto Bezerra da Silva, Thiago da Costa Lago Alves, 
Rodrigo Cesar Barbosa Vasconcelos Silva, Wallace Andrino da Silva, 
Raphael Klênio Confessor de Sousa.

Instituições: Hospital Universitário Onofre Lopes - Maternidade Escola 
Januário Cicco 

INTRODUÇÃO: A atrofia muscular espinhal é um distúrbio 
autossômico recessivo, caracterizado por fraqueza e atrofia 
muscular decorrente da degeneração progressiva das células 
do corno anterior da medula. Manifesta-se principalmente 
pela deteriorização motora dos músculos, com preservação da 
sensibilidade na maioria dos casos, sempre mantendo a função 
intelectual e cognitiva. Pode ser dividida em 5 tipos (0 a 4) de 
acordo com a gravidade e início dos sintomas. No tipo II, os sin-
tomas iniciam em torno de 6 a 18 meses de vida. Por volta de 
70% chegam à vida adulta, sendo a maior parte dos óbitos de-
correntes de complicações pulmonares. Sendo assim, muitas 
mulheres acometidas chegarão à idade fértil, com possibilida-
de de gravidez. RELATO DE CASO: GMA, 35 anos, G1P0A0, no 

curso de 37 semanas de gestação, encaminhada para materni-
dade de referência em alto risco por ser portadora de Atrofia 
Muscular Espinhal tipo II, com quadro de tetraparesia flácida 
arreflexa e cifoescoliose severa, sendo indicada cesariana após 
avaliação obstétrica. Durante a avaliação pré-anestésica, foi 
observado ainda incapacidade de extensão cervical e limita-
da abertura bucal da paciente. Após discussão pesando risco-
-benefício, optou-se pela raquianestesia. Foi então realizada 
raquianestesia na paciente em posição sentada, em nível lom-
bar, porém sem precisão exata do espaço, devido alterações 
anatômicas, utilizando agulha Quincke 25G, com solução de 
bupivacaína pesada 12 mg, fentanil 20 mcg e morfina 80 mcg. 
Cinco minutos após o bloqueio, observou-se perda da sensibi-
lidade dolorosa em antímero esquerdo abaixo da linha mami-
lar, porém com sensibilidade preservada em antímero direito. 
Posicionada paciente em decúbito lateral direito por cerca de 
15 minutos, quando então verificou-se bloqueio sensitivo bi-
lateral. A cesariana foi realizada sem intercorrências, duração 
aproximada de uma hora, paciente sem queixas no intraope-
ratório e mantendo controle pressórico com bólus de metara-
minol, quando necessário. Nascido RN saudável. DISCUSSÃO: 
Em relação ao manejo anestésico, não há evidências que mos-
trem superioridade de alguma técnica, porém particularidades 
precisam ser consideradas neste cenário. A raquianestesia, 
diante das alterações anatômicas, torna-se de difícil punção, 
sem precisão exata do nível a ser puncionado, e com dispersão 
variada do anestésico devido à escoliose e rotações da coluna, 
que podem estar presentes. Por outro lado, a anestesia geral 
na presença de inúmeros preditores de via aérea difícil obriga a 
que o serviço disponha de material adequado para intubação 
nessas condições, sob o risco de insucesso da técnica. Portan-
to, sabendo que a maioria dessas pacientes terão morbidade 
obstétrica semelhante à população geral, e que a principal 
causa de eventos adversos são as complicações respiratórias, 
é importante que o anestesista esteja capacitado e o serviço 
preparado para receber esse tipo de paciente, de forma que a 
anestesia mais segura possa ser ofertada.
Referências

Abati E, Corti S. Pregnancy outcomes in women with spinal muscular atrophy: a 
review. J Neurol Sci. 2018; 388:50-60.

Islander G. Anesthesia and spinal muscle atrophy. Pediatr Anesth. 2013; 23:804-16.

029 - Anestesia para cesariana em gestante de 
31 semanas com anomalia de Ebstein
Autores: José Lucas Ubaldo Melo Gomes, João Luiz de Alvarenga Guerra, 
Lorena Machado Marques, Erton Marinho Neves, Thobias Zapaterra 
Cesar, Marina Ayres Delgado.

Instituição: Hospital das Clínicas / UFMG 

INTRODUÇÃO: A anomalia de Ebstein (AEb) é uma doença 
cardíaca congênita rara, cuja incidência é menor que 1% entre 
todos os defeitos cardíacos congênitos. Consiste no desvio api-
cal dos folhetos septal e posterior da valva tricúspide (VT), res-
tando um VD funcional reduzido. Pode haver ainda associação 
com comunicação interatrial (CIA), arritmias e hipertensão pul-
monar. Já que o estado hemodinâmico do paciente com AEb é 
determinado pela pré e pós-carga cardíacas e pelos níveis de 
catecolaminas, as alterações fisiológicas da gestação somadas 
à anestesia intratecal tornam o manejo da AEb desafiador. RE-
LATO DE CASO: Gestante de 36 anos, sabidamente portadora 
de AEb, gesta 2 para 1, admitida para cesariana eletiva à idade 
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gestacional de 31 semanas devido a crescimento intrauterino 
restrito. As comorbidades incluíam diabetes gestacional (DMG) 
e hipertensão. Negava sintomas prévios e não havia relato de 
complicações no parto anterior, mas queixava-se de palpita-
ções e dispneia a moderados esforços na gestação atual. En-
contrava-se em uso de metoprolol e metildopa, com controle 
dietético do DMG. À admissão, pressão arterial 120x80 mmHg, 
frequência cardíaca 94 bpm, saturação 98% em ar ambiente e 
ritmo sinusal ao ECG. Ecocardiograma prévio revelava VD redu-
zido e hipocontrátil, AD aumentado, insuficiência severa da VT, 
deslocamento apical dos folhetos da VT, PSAP 26 mmHg e CIA. 
Revisão laboratorial com hemoglobina de 12,3 g/dL, plaquetas 
322.000/µL e coagulação normal. Foi monitorizada segundo 
padrões mínimos da SBA, realizada venóclise com cateter 18G 
em veia periférica e administrada antibioticoprofilaxia com 2 
g de cefazolina. A paciente foi posicionada e sob técnica as-
séptica, foi inserido cateter de peridural entre os espaços de 
L3/L4 com agulha Tuohy 18G pela técnica de perda de resis-
tência. Sem uso de anestésico local (AL), a princípio, no espaço 
peridural. A seguir, realizada anestesia subaracnóidea ao nível 
de L4/L5 com agulha Quincke 27G, com injeção de 7,5 mg de 
bupivacaína pesada, 80 µg de morfina e 20 µg de fentanil, sem 
instabilidade hemodinâmica ou alteração de ritmo cardíaco. A 
anestesia intratecal não alcançou nível anestésico adequado, 
assim foi injetado lidocaína a 2% através do cateter peridural, 
titulando a dose até atingir o nível anestésico desejado. O par-
to ocorreu sem maiores complicações. DISCUSSÃO: Pacientes 
com AEb podem apresentar ampla variedade fenotípica. As al-
terações fisiológicas gestacionais elevam a chance de causar 
sobrecarga de VD e arritmias. A anestesia intratecal pode au-
mentar o shunt intracardíaco. A anestesia neuroaxial combina-
da permite manter estabilidade hemodinâmica, pela titulação 
do AL, e adequado relaxamento muscular, embora não seja a 
única possibilidade. Apesar da escassa literatura sobre o tema, 
parece razoável minimizar alterações na pré e pós-carga. Uma 
equipe multidisciplinar pode ajudar a alcançar os melhores re-
sultados, tanto para a mãe como para a criança.
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030 - Anestesia para cesariana em paciente 
drogadita com iminência de eclâmpsia: relato 
de caso
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Santos.
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INTRODUÇÃO: Pacientes com síndromes hipertensivas relacio-
nadas à gestação podem se apresentar com quadros graves e 
múltiplas disfunções orgânicas, que devem ser levadas em con-
sideração pelo anestesiologista. Gestante usuárias crônicas de 
cocaína apresentam um desafio adicional no manejo anestésico 
no momento do parto por apresentarem alterações relaciona-
das ao acúmulo de noradrenalina, estímulo simpático cardíaco 
direto e vasoconstrição periférica. Apresentamos um caso de 
paciente drogadita e com pré-eclâmpsia grave e submetida à 

anestesia geral associada a bloqueio periférico para realização 
de cesárea. RELATO DE CASO: Paciente de 24 anos, feminino, 75 
kg, altura 1,56 m, gestante de 33 semanas+ 5 dias com pré-natal 
inadequado, ASA III, usuária de cocaína, recebida para cesárea de 
emergência por iminência de eclâmpsia. Ao exame físico apre-
sentava-se sonolenta, confusa, PA 160x92 mmHg, FC 112, sat. O2 
98% em ar ambiente, recebendo infusão de sulfato de magnésio. 
Exames laboratoriais com plaquetopenia e anemia microcítica. 
Em sala operatória, recebeu monitorização com oximetria, car-
dioscopia, pressão arterial não invasiva e capnografia. Optado 
por administrar anestesia geral venosa total. Foi realizada pré-
-oxigenação sob máscara facial, indução venosa com remifenta-
nil, propofol e rocurônio e intubação orotraqueal em sequência 
rápida. A manutenção da anestesia geral foi feita com propofol 
e remifentanil em bombas de infusão contínua. A cirurgia foi ini-
ciada 60 segundos após a indução anestésica com incisão infra-
-umbilical e prosseguiu sem intercorrências, com nascimento de 
RN do sexo masculino, Apgar 1 e 7 ao primeiro e quinto minuto, 
respectivamente, encaminhado à UTI neonatal. Para analgesia 
pós-operatória, realizamos bloqueio do plano transverso abdo-
minal bilateral com ropivacaína a 0,5%. A paciente foi extubada, 
sem intercorrências e evoluiu com estabilidade hemodinâmica, 
ventilação espontânea adequada e ausência de dor no pós-ope-
ratório imediato e quando reavaliada às 4, 6 e 12 horas após a ci-
rurgia. DISCUSSÃO: O manejo adequado de paciente usuária de 
cocaína e derivados, adicionado à outras comorbidades, deman-
da planejamento cuidadoso do anestesiologista. A anestesia 
geral venosa total foi a técnica de escolha pela contraindicação 
de bloqueio de neuroeixo determinada pela plaquetopenia e al-
teração de nível de consciência. As principais vantagens conferi-
das pela técnica foram: condições adequadas para realização da 
cirurgia, controle adequado das repercussões hemodinâmicas, 
garantia de proteção da via aérea, manutenção do tônus uterino 
após o nascimento. O compartimento transverso abdominal é 
um plano anatômico que se localiza entre os músculos oblíquo 
interno e transverso do abdome e contém ramos periféricos das 
raízes nervosas de T6-L1. A injeção de anestésico local neste pla-
no confere analgesia somática (da parede abdominal) adequada 
da região infra-umbilical e foi utilizada para controle de dor pós-
-operatória com sucesso.
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031 - Anestesia para cesariana em paciente com 
mitocondriopatia tipo POLG: relato de caso
Autores: Mariana Komada Prado, Maria Celia Barbosa F.de Melo, Giu-
liana Baldissarelli Locatelli, Patricia Moreira, Marcio Grande Carstens, 
Paula Kaori Fukumoto.

Instituições: Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR - Santa Casa de 
Miséricordia de Curitiba 

INTRODUÇÃO: As doenças mitocondriais suprimem a produção 
energética e, consequentemente os sistemas com alta demanda 
metabólica, como o nervoso e o cardiovascular. Esses, por sua 
vez, são afetados pelos anestésicos, aumentando o risco de falha 
orgânica, e a complexidade do período perioperatório nestes 
pacientes. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 29 anos, 80 kg, 
apresenta mitocondriopatia do tipo POLG, epilepsia, hidrossi-
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ringomielia torácica e hamartoma cerebelar, hipotireoidismo e 
transtorno de personalidade borderline. Realizou previamente 
nefrectomia à esquerda por carcinoma renal, ooforectomia à di-
reita por adenocarcinoma de ovário e implante de marca-passo 
após duas paradas cardiovasculares. Alérgica à látex e dipirona. 
Vinculada ao Serviço de Obstetrícia por gestação gemelar dico-
riônica e diaminiótica. Após discussão com equipe multidiscipli-
nar, foi decidida a interrupção eletiva com 36 semanas de ida-
de gestacional ecográfica e cronológica via cesárea segmentar 
transversa. No cuidado perioperatório, foi realizado jejum abre-
viado com ingestão de solução de maltodextrina duas horas an-
tes do ato cirúrgico, ambiente livre de látex e monitorização com 
cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, pressão arterial 
invasiva, temperatura, Índice Bispectral (BIS), transmissão neu-
romuscular (TNM), gasometrias arteriais seriadas e débito uri-
nário. Após pré-oxigenação, foi realizada indução em sequência 
rápida com fentanil 1,5 mcg/kg, propofol 2,5 mg/kg e rocurônio 
1,2mg/kg, com intubação orotraqueal, sob laringoscopia direta. 
Manutenção com remifentanil 50 a 75 mcg/kg/h e sevoflurano 
1 a 2,5%. Correção da hipotensão com bólus intermitente de 
noradrenalina 4 mcg, quando pressão sistólica menor que 90 
mmHg. Após dequitação placentária, iniciada infusão de 3 UI de 
ocitocina em 30 segundos associada à massagem uterina, segui-
do por infusão de ocitocina 3 ml/h por 5 horas.  Para analgesia 
pós-operatória, foi realizado bloqueio bilateral do plano trans-
verso do abdome com ropivacaína 0,2% 80 mg. A reversão do 
bloqueio neuromuscular foi alcançada com sugammadex 4 mg/
kg, com posterior extubação. A recuperação pós-operatória foi 
realizada em UTI. O nascimento dos conceptos ocorreu com boa 
vitalidade e os foram conduzidos para UTI neonatal. A paciente 
e os recém-natos tiveram alta hospitalar após 21 dias. DISCUS-
SÃO: Pela contraindicação, neste caso, ao bloqueio do neuroei-
xo, a anestesia geral foi escolhida. Contudo, utilizou-se menores 
doses anestésicas e monitorização ampla, a fim de evitar a su-
pressão do metabolismo energético e, consequentemente, mi-
nimizar os riscos de hiperlactemia, sobrecarga hepática, morte 
neuronal e colapso cardiovascular.O planejamento multidiscipli-
nar na condução do caso foi essencial para o desfecho favorável.
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032 - Anestesia para cesariana em 
paciente com síndrome de Eisenmenger e 
trombocitopenia: relato de caso
Autores: Gabriel Crispino Buchman, Luma de Siqueira Castro, Larissa Ve-
rônica Kamarowski, Alberto Vieira Pantoja, Marco Antônio Cardoso de 
Resende, Rogério Luiz da Rocha Videira.

Instituições: CET Sílvio Ramos Lins - Universidade Federal Fluminense 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Eisenmenger se desenvolve a par-
tir de cardiopatia congênita grave não corrigida. Caracteriza-se 
pelo aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar a níveis 
sistêmicos, com aumento da resistência vascular pulmonar e pre-
sença de shunt reverso ou bidirecional. Trata-se de condição rara, 
cuja incidência no contexto de gestantes cardiopatas pode atin-
gir 3%. A evolução da síndrome torna a gestação contraindicada 
e aumenta ainda mais a morbimortalidade. Relatamos o caso de 
anestesia para cesariana eletiva em gestante com CIV ampla, shunt 
bidirectional, hipertensão pulmonar e trombocitopenia. RELATO 

DE CASO: Gestante, 20 anos, 52 kg, 1,60 m, IG 34 sem, ASA 4, 
Mallampati I, avaliada no ambulatório, com diagnóstico de síndro-
me de Eisenmenger. Apresentava-se hipocorada, com cianose de 
extremidades, baqueteamento digital e dispneia leve. Em uso re-
gular de sildenafila 10 mg 8/8h. Ausculta pulmonar sem alterações 
e cardíaca com P2>A2. Exames revelavam Hb de 38% e plaquetas 
de 28.000/mm3; ECG com ritmo sinusal e sinais indiretos de HVD; 
ETT com aumento de cavidades direitas, função sistólica VE preser-
vada, refluxo tricúspide (gradiente VD-AD 84mmHg) e disfunção 
contrátil de VD. Foi submetida à monitorização com Cardioscópio, 
SpO2, BIS, PANI e depois ainda acordada recebeu punções de veia 
e artéria (PAM) femorais, além de acesso periférico 16G. Depois da 
intubação, sob anestesia venosa total, recebeu a sonda para ETE 
perioperatório, sensor para temperatura esofágica e cateter vesi-
cal. Antes da indução, foi necessária infusão continua (BI) de feni-
lefrina 0,05 µg/kg/min-1 por queda dos níveis tensionais. Após a 
pré-oxigenação, foi iniciada infusão de remifentanil 0,2 µg/kg/min-
1, bólus de etomidato 20 mg (0,3mg/kg-1), manobra de Sellick e 
rocurônio 60 mg. Intubada sem intercorrências (TOT 6,5mmDI). 
Manutenção com remifentanil 0,1 µg/kg/min-1 e propofol em in-
fusão alvo-controlada 1,5 µg/mL. Adaptada à VCV com Vt 360mL, 
PEEP 5 cmH2O, fr14 irpm e FiO2 100%, mantendo a SpO2 96-98% 
no perioperatório. A hidratação foi realizada com 1,200 mL de RL 
com débito urinário final de 0,6 mL/kg/h. Gasometria inicial: pH 
7,45, PaO2 51 mmHg, PaCO2 24 mmHg, HCO3 19 mmol/L, BE -5,5 
mmol/L, Lactato 0,9 com SaO2 88%. O procedimento cirúrgico le-
vou 35 minutos, a extração de feto masculino (1,8kg) ocorreu três 
minutos após indução e o Apgar do RN foi 7/9. A administração de 
ocitocina foi mantida em BI, após bólus de 3UI, e utilizado ácido 
tranexâmico (1G). Ao final da cirurgia foi realizado TAP block guia-
do por US bilateralmente, com injeção de ropivacaína 0,3%, total 
de 40 mL. A paciente foi encaminhada extubada ao CTI, após uso 
do TOF e sugammadex, sem queixas, com máscara de oxigênio de 
alta concentração com reservatório 5 L/min. DISCUSSÃO: A sín-
drome de Eisenmenger tem prognóstico reservado, pela natureza 
irreversível, progressiva e com alta taxa de mortalidade. A gestação 
pode agravar complicações como eventos tromboembólicos e in-
suficiência cardíaca, inclusive com possibilidade de óbito materno 
perioperatório. A trombocitopenia inviabilizou o uso da técnica re-
gional contínua para a cesariana. A anestesia geral venosa, com o 
auxílio da monitorização hemodinâmica do ETE, contribuiu para a 
segurança do manejo anestésico e o bom desfecho do caso.
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036 - Anestesia para correção de 
mielomeningocele intrauterina: relato de caso
Autores: Barbara Lorena Silva De Souza, Mauricio Vitor Machado Olivei-
ra, Jose Lucas Ubaldo Melo Gomes, Ana Maria Vilela, Maira Cota Torres, 
Valéria Jorge de Souza Castro.

Instituição: Hospital das Clinicas UFMG 

INTRODUÇÃO: A cirurgia intrauterina está cada vez mais fre-
quente e a correção de anomalias fetais pode melhorar o prog-
nóstico do bebê e melhora da sobrevida. RELATO DE CASO: 
Gestante 24 anos, G3PN1A1, 22 semanas e 5 dias, nega alergias 
ou comorbidades. USG fetal de 20 semanas: Herniação cere-
belar - cerebelo em banana. Arnold Chiari tipo II. Submetida à 
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laparotomia para correção de mielomeningocele intrauterina. 
Pré-anestésico realizado e explicados os riscos do procedimento 
ao binômio materno-fetal. Realizada monitorização não invasiva, 
venóclise jelco 18G, administrado midazolam 5 mg e punção de 
pressão arterial invasiva. Indução anestésica em sequência rápi-
da com rocurônio, propofol e sufentanil; intubação orotraqueal 
sem intercorrências. Dose subsequente de 100 mcg de sufenta-
nil e 10 mg de midazolam, antes da incisão abdominal. Para ex-
teriorização uterina, foi feito 50 mg de rocurônio e início de remi-
fentanil 0,07 mcg/kg/min, sevoflurano 3,5% de fração expirada 
e nitroglicerina em BIC (infusão contínua) para manutenção do 
relaxamento uterino. Após retorno do útero para cavidade, redu-
ção gradual da nitroglicerina e do sevoflurano para 0,8 CAM. Op-
tado por fenilefrina em infusão contínua. Utilizou-se sulfato de 
magnésio 4 g em 20 minutos, seguido de 1 g/hora em BIC para 
tocólise. Procedimento anestésico-cirúrgico sem intercorrências. 
Bloqueio neuromuscular revertido com sugammadex e paciente 
extubada em sala cirúrgica. Pós-operatório em CTI. DISCUSSÃO: 
O manejo anestésico da mãe e do feto requer um bom entendi-
mento da fisiologia materna e fetal, além das implicações farma-
cológicas e cirúrgicas para o feto. A anestesia geral balanceada 
com indução em sequência rápida é uma técnica preferível e a 
manutenção com agentes anestésicos inalatórios fornece rela-
xamento uterino necessário a uma concentração de dois a três 
CAM. A pressão arterial invasiva é útil para monitorar a pressão 
materna e coleta de gasometria intraoperatória. Vasopressores 
suplementares são necessários devido aos efeitos vasodilatado-
res dos anestésicos. A nitroglicerina em infusão (0,5–1 μg/kg/
min) pode ser usada para suplementar o relaxamento uterino, 
quando os agentes inalatórios não são suficientes. A infusão 
amniótica com solução de Ringer lactato morno é usada para 
manter a temperatura fetal, manter o volume uterino e evitar a 
compressão do cordão umbilical. A dor pós-operatória deve ser 
controlada com opioides IV, pois controle adequado da dor está 
associado a menores concentrações de ocitocina circulantes e 
redução das contrações uterinas prematuras. Indometacina retal 
pré-operatória (50 mg) e sulfato de magnésio pós-procedimento 
(dose de ataque IV de 4–6 g, seguida por infusão IV de 1–2 g/h) 
são administrados para tocólise, assim como nifedipino, se ne-
cessário. A abordagem anestésica deve considerar uma técnica 
que garanta estabilidade cardiovascular materna e fetal, fluxo 
sanguíneo placentário adequado, analgesia e imobilidade fetal e 
relaxamento uterino durante o procedimento cirúrgico.
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039 - Anestesia para interrupção de gestação 
em paciente com cardiomiopatia hipertrófica
Autores: Estefane Evelin Gaspar da Silva, Bárbara Nunes Terol, Fabrício 
Tavares Mendonça.

Instituição: CET Hospital de Base do Distrito Federal 

INTRODUÇÃO: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma do-
ença autossômica dominante, com prevalência estimada em 
0,015% entre as cardiopatias na gestação, e determina uma va-
riedade de complicações cardiovasculares - insuficiência cardí-
aca, arritmias e morte súbita (1). RELATO DE CASO: Mulher, 23 
anos, 55 kg, G1P0A0, IG:35s1d, sem alergias, diagnósticos de de-

pressão e  CMH, estado clínico funcional  NYHA IV, mWHO IV, ASA 
III, jejum adequado, ausculta respiratória normal, ausculta cardí-
aca bulhas rítmicas, normofonéticas em 2 tempos com sopro 
sistólico 4+/6 na borda esternal esquerda, sem edema periférico. 
Indicada interrupção gestacional por cesária. Ecocardiograma 
evidenciou FE:74%, septo interventricular com diâmetro diastó-
lico final 22 mm, obstrução ventricular com gradiente máximo 
de 65 mmHg, disfunção diastólica de ventrículo esquerdo grau 
II, insuficiência mitral moderada e hipertensão pulmonar (PSAP 
42 mmHg); ECG: ritmo sinusial, sobrecarga de átrio e ventrícu-
lo esquerdos. Medicamentos em uso: sertralina e metoprolol. 
Admitida em sala operatória, estabelecida monitorização não 
invasiva padrão e BIS, venóclise (20G), puncionados PAI em a. 
radial direita e CVC em v. jugular interna direita. Realizadas ra-
quianalgesia em L4-L5 com bupivacaína hiperbárica (5 mg) + 
sulfentanil (2,5 mcg) + morfina (100 mcg) associada a anestesia 
geral – indução com lidocaína 60 mg + remifentanil  0,1 mcg/
kg/min + etomidato 14 mg + succinilcolina 100 mg; intubação 
orotraqueal sob laringoscopia direta; e manutenção com sevo-
flurano (CAM 0,7)+ remifentanil (0,05 mcg/kg/min), e bloqueio 
neuromuscular com rocurônio (0,6 mg/kg). No intraoperatório, 
foram necessários noradrenalina 0,05-0,1 mcg/kg/min em in-
fusão contínua e metaraminol de resgate 5 mg. Administradas 
ocitocina 5 ui em infusão lenta e complementação de mais 5 
ui (solicitação da equipe cirúrgica), analgesia pós-operatória e 
profilaxia para náuseas e vômitos com dipirona (2g) + paroco-
xibe (40 mg) + ondansetrona (8 mg)+ dexametasona (8 mg); in-
filtração da ferida operatória com anestésico local. Ao término 
do procedimento, o bloqueio neuromuscular foi revertido com 
sugammadex, a paciente foi extubada em sala e transferida para 
UTI materna, em ventilação espontânea, hemodinamicamente 
estável, sem vasopressores. Volume total infundido 600 ml ringer 
lactato e débito urinário 1,8 ml/kg/h. Variáveis hemodinâmicas 
no intraoperatório: FC:62-88 bpm; PAS:84-110/PAD:60-72mmHg. 
DISCUSSÃO: O manejo anestésico da gestante com MCH é um 
desafio pelo risco de arritmias e a indicação de anestesia geral 
nos casos mais graves, com o objetivo de controle hemodinâmi-
co – a fim de evitar taquicardia, reduções abruptas na pré-carga 
e na resistência vascular periférica e efeito inotrópico negativo, 
os quais aumentariam o grau de obstrução ao trato de saída do 
ventrículo esquerdo, piorando a função cardiovascular. A anes-
tesia neuroaxial não está contraindicada, mas deve ser realizada 
com parcimônia devido às repercussões hemodinâmicas (2).
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043 - Anestesia para procedimento EXIT 
em malformação congênita por hérnia 
diafragmática
Autores: Gabriela Rodrigues Machado, Gabriel José Redondano de Oli-
veira, Thiago Romanelli Ribeiro, João Ricardo Brito Haikawa, Daphne 
Nicoletti, Laís Ribeiro Teixeira.

Instituição: Hospital Vera Cruz 

INTRODUÇÃO: A cirurgia EXIT (Ex-utero Intrapartum Treatment) é 
retirada parcial do feto da cavidade uterina antes do clampeamen-
to do cordão para suporte da circulação placentária até que seja 
obtida a via aérea até o tratamento pós-natal. O manejo anestési-



24   BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

co exige relaxamento uterino, controle hemodinâmico, anestesia 
fetal, reversão da hipotonicidade uterina e o preparo para inter-
corrências. RELATO DE CASO: Mulher, 27 anos G1A0, realizado 
procedimento EXIT com 36 semanas de gestação, procedimento 
de urgência por paciente ter entrado em trabalho de parto. Feto 
com diagnóstico de hérnia diafragmática congênita, pela qual foi 
realizada cirurgia fetal com oclusão traqueal por balão. O proce-
dimento reuniu equipe multidisciplinar: anestesistas, obstetras, 
cirurgia pediátrica, neonatologia e enfermagem. No pré-operató-
rio, realizamos reservas de sangue,UTI adulto, se necessário,e UTI 
neonatal. Monitorização com cardioscopia, pressão arterial não 
invasiva, oximetria de pulso, monitorização do nível de consciên-
cia (BIS). Obtidos dois acessos periféricos calibrosos, passagem de 
sonda vesical, deslocamento uterino para esquerda. Administrado 
antibioticoprofilaxia e decadron. Paciente pré-oxigenada, indução 
anestésica em sequência rápida – remifentanil, fentanil 250 mcg, 
propofol 150 mg e rocurônio 70 mg. Intubação orotraqueal com 
videolaringoscopio, confirmado sob ausculta e capnografia. Admi-
nistrado sulfato de magnésio 1 g,manutenção com remifentanil e 
sevoflurano 2,5 CAM para garantir relaxamento uterino. Para ma-
nutenção hemodinâmica, foram utilizados cristaloides, correções 
pressóricas com efedrina e metaraminol. Realizada histerotomia, 
equipe da cirurgia pediátrica retira o balão de oclusão traqueal e 
procede IOT, sob laringoscopia direta. Realizado clampeamento e 
corte do cordão umbilical, procedendo a cesárea, RN levado para 
os cuidados iniciais. Administrado ocitocina, ergometrina e transa-
min. Optamos por desligar anestesia inalatória e realizar anestesia 
venosa com remifentanil e propofol em bomba de infusão guiada 
por BIS. Paciente com boa contratilidade uterina, sangramento es-
timado de 1L. Analgesia endovenosa com cefoprofeno, dipirona e 
metadona associada ao TAP BLOCK, para prevenção de náuseas e 
vômitos nausedron e decadron. Realizado TOF no final do proce-
dimento e descurarização com sugammadex. Paciente extubada, 
mantida em RPA por uma hora e alta para o quarto. DISCUSSÃO: 
A cirurgia EXIT é indicada para malformações fetais diagnosticadas 
no pré-natal, com o objetivo de manter a circulação materno-fetal 
até garantir acesso a via aérea do neonato. Exige equipe multidis-
ciplinar e planos para intercorrências. A anestesia geral é a técnica 
mais indicada por permitir relaxamento uterino que previne des-
colamento de placenta e garante oxigenação fetal, além da passa-
gem de anestésicos pela placenta para indução fetal. Tem como 
possível complicação a hemorragia, devido atonia uterina.Trata-se 
de um procedimento desafiador para o anestesista por envolver 
dois pacientes e possuir diversas particularidades.
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062 - Bloqueio anestésico alto como 
complicação de analgesia epidural durante 
trabalho de parto
Autores: Igor Alcântara Procópio, Felipe Jose Medeiros de Oliveira, Davi Brasil 
Khouri, Maria Julia Spini Logato, Klaus Morales, Luis Eduardo Rias Cardoso.
Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: Analgesia neuroaxial é a terapia mais eficaz e 
mais comumente empregada para o alívio da dor durante o tra-
balho de parto, mas apesar de a técnica ser consagrada, pode 
ter resultados adversos. Bloqueio anestésico alto ou total pode 

ocorrer após anestesia raquidiana ou epidural, com incidência 
estimada na população norte-americana de 1 a cada 4.336 pro-
cedimentos. Em anestesia epidural, pode ocorrer por punção 
inadvertida da dura-máter, erro de dose ou injeção subdural. RE-
LATO DE CASO: Primigesta, 21 anos, em fase ativa de trabalho 
de parto, solicita analgesia devido dor de forte intensidade refra-
tária a medidas não-farmacológicas. À avaliação obstétrica, apre-
sentava dilatação cervical de 7 cm e feto em plano 0 de De Lee. 
Decidido por analgesia epidural, após orientação e obtenção de 
consentimento. Garantido acesso venoso e iniciada monitoriza-
ção com cardioscopia, PNI e oximetria. Com a paciente sentada, 
feita punção epidural com agulha de Tuohy 18G, nível L2-L3, sob 
técnica asséptica e sem dificuldades técnicas. Confirmado posi-
cionamento da agulha por perda de resistência ao ar. Após aspi-
ração negativa, injetado 15 mL de ropivacaína 0,15% e fentanil 
5 µg/ml, sem deformação da coluna de ar. Em seguida, instala-
do cateter epidural, sem dificuldades ou intercorrências e, após 
aspiração negativa, injetado 5 mL da mesma solução. Após dez 
minutos, a paciente evoluiu com quadro de confusão, ansieda-
de, disfonia, fraqueza muscular e hipoxemia, sendo posicionada 
em decúbito lateral esquerdo e iniciada oferta de oxigênio por 
cânula nasal, com melhora da oximetria. Diagnosticado estado 
fetal não-tranquilizador por cardiotocografia e indicada cesaria-
na de urgência. Induzida anestesia geral com fentanil, propofol 
e succinilcolina e manutenção com sevoflurano. Extraído RN úni-
co, vivo, Apgar 2/8. Procedimento com sangramento habitual, 
sem necessidade de vasopressores contínuos ou hemotransfu-
são. Ao término do procedimento, paciente extubada ainda em 
sala operatória, sendo evidenciado controle álgico satisfatório, 
bom padrão respiratório e recuperação completa de força mo-
tora. DISCUSSÃO: O caso descrito evidencia uma complicação 
rara após anestesia neuroaxial, provavelmente secundária à inje-
ção de anestésico em espaço subaracnóideo ou subdural. Uma 
possibilidade descrita é a migração do cateter para algum des-
tes espaços durante seu posicionamento. Ocorre bloqueio sim-
pático, sensorial e motor de ascensão rápida com bradicardia, 
hipotensão, dispneia, disfagia e disfonia. O bloqueio subdural 
tende a dispersão mais cefálica, com latência intermediária entre 
bloqueio espinhal e peridural, podendo envolver pares crania-
nos, causar apneia, rebaixamento de consciência e hipotensão, 
menos pronunciada do que no bloqueio espinhal extenso. O 
tratamento envolve a oferta de oxigênio, garantia da via aérea 
e adequação da perfusão materno-fetal. Assim, é fundamental 
a vigilância após realização do procedimento, viabilizando inter-
venção oportuna e salvadora.
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071 - Bloqueio de neuroeixo em gestante com 
mutação homozigótica do fator V de Leiden: 
relato de caso
Autores: Luiz Guilherme Villares da Costa, Carla Adriana Sagrado Xan-
der, Luiza Vettorazzo Amaral, Cinthia Emy Endo Amemiya, Thales 
Abreu Tedoldi.

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein 

INTRODUÇÃO: As trombofílias hereditárias são condições de 
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hipercoagulabilidade que favorecem fenômenos tromboembó-
licos. O fator V de Leiden apresenta-se como a trombofília he-
reditária autossômica dominante com maior prevalência na po-
pulação caucasiana. Sua presença ocorre por alteração genética 
na qual o aminoácido arginina 506 é substituído por glutamina, 
ocasionando resistência à ação de clivagem pela proteína C ati-
vada. Desta forma, a falta de inibição do fator V da coagulação 
leva à maior produção de trombina e, consequentemente, au-
mento na incidência de trombose. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 32 anos, portadora de mutação do fator V de 
Leiden, forma homozigótica, 107 kg, 1,59 m, tromboembolismo 
pulmonar prévio, secundigesta sem abortos, com 39 semanas 
de gestação e feto apresentando restrição de crescimento in-
trauterino. Durante toda a gestação foi realizada anticoagulação 
terapêutica com heparina de baixo peso molecular (HBPM), sen-
do suspensa 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Foi sub-
metida à cesariana eletiva, que ocorreu sem intercorrências, sob 
raquianestesia realizada com punção única em região lombar, 
nível L3-L4, agulha whitacre, 27G, com administração de bupi-
vacaína pesada 0,50% 12 mg e morfina 0,2% 60 mcg intratecais. 
Nascimento de neonato com 2,7 kg, Apgar 9/10. DISCUSSÃO: 
A presença da mutação do fator V de Leiden aumenta a predis-
posição à formação de fenômenos tromboembólicos, sendo ne-
cessário o uso de medidas como anticoagulação profilática (he-
terozigose) e terapêutica (homozigose) nas gestantes durante 
o período antenatal e puerpério. A anticoagulação tem por ob-
jetivo reduzir complicações como abortamentos de repetição, 
tromboembolismo venoso, pré-eclâmpsia, entre outros. Com a 
maior disponibilidade de testes específicos para o diagnóstico 
das trombofílias, é cada vez mais frequente o uso de anticoagu-
lantes por gestantes, portadoras de tais distúrbios, o que aumen-
ta a segurança gestacional, porém exige condutas anestésicas e 
cirúrgicas específicas. Em gestantes recebendo anticoagulação 
plena com HBPM, é necessária a suspensão por 24 horas antes 
do procedimento, tal como foi realizado no caso supracitado.  Na 
anticoagulação profilática, a suspensão deve ocorrer 12 horas 
antes. Sendo assim, o bloqueio de neuroeixo ocorre de maneira 
segura. Nos casos em que esteja indicada cesariana, porém sem 
possibilidade de suspensão prévia da anticoagulação, a conduta 
deverá ser a anestesia geral.
Referências

Bates SM, Greeer IA, Middeldorp S, et al. VTE, thrombophilia, antithrombotic thera-
py, and pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: 
American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. 
Chest. 2012; 141 (2_suppl):e691S-e736S.

Croles FN, Nasserinejad K, Duvekot JJ, et al. Pregnancy, thrombophilia, and the risk 
of a first venous thrombosis: systematic review and bayesian meta-analysis. BMJ. 
2017; 359:j4452. 

078 - Bloqueio dos nervos ilioinguinal e ílio-
hipogástrico para analgesia pós-cesariana sob 
anestesia geral por plaquetopenia
Autores: Affonso Chiamenti Bauer, Paulo Henrique Colchon, Eder Samo-
rano Fortes de Oliveira, Maria Fernanda Claro Nunes, Angélica Freires 
da Silva, Alessandra Mara Bagatin.

Instituição: Hospital Santa Casa de Campo Mourão - PR 

INTRODUÇÃO: A síndrome HELLP, sigla inglesa de Hemolysis 
Elevated Liver Enzymes Low, consiste em estágio avançado da 
pré-eclâmpsia (1). O bloqueio dos nervos Ilioinguinal e Ílio-hi-
pogástrico é indicado para analgesia pós-operatória da parte 
inferior do abdome. RELATO DO CASO: Gestante, 31 anos, 

G2PC1A0, IG 27s6d,  feto único. 67 kg, sem comorbidades pré-
vias.  Diagnosticada com síndrome HELLP com plaquetopenia 
de 30.000, indicada cesariana, transfundido 7 unidades de pla-
quetas no pré-operatório imediato. Definida estratégia com 
anestesia geral seguida de bloqueio dos nervos ilioinguinal e 
íleo-hipogástrico. Indução por técnica sequência rápida. Pré-
-oxigenação sob FiO2 de 100%, propofol em bólus 2 mg/kg e 
succinilcolina 1 mg/kg. Manutenção com anestesia balanceada 
com sevoflurano, rocurônio, propofol e remifentanil em infu-
são contínua dose-peso. Cesariana realizada com nascimento 
de RN vivo em 2,35 minutos após o início da indução. Avaliação 
inicial da pediátrica Apgar 4/8 e encaminhado à UTI Neonatal. 
Após o fechamento da pele, foi realizado o bloqueio bilateral 
dos nervos ilioinguinal e íleo-hipogástrico guiado pelo ultras-
som com levobupivacaína 0,50% 20 ml (10 cada lado). Não re-
alizada analgesia endovenosa pós-extubação e encaminhada 
para RPA. Apresentou escala de dor zero nas horas 0, 1, 6, e 12. 
Prescrita somente analgesia com dipirona 1g 6/6h. A primeira 
manifestação de dor classificada como 3 ocorreu 15 h após o 
bloqueio. Recebeu alta hospitalar no terceiro dia pós-operató-
rio. DISCUSSÃO: Quando a síndrome HELLP se manifesta e o 
parto cesariano é indicado, a anestesia geral pode ser a técnica 
anestésica mais segura comparada ao bloqueio do neuroeixo. 
O aparecimento de coagulopatia com plaquetopenia predis-
põe um risco elevado de hematoma epidural, com anestesia 
do neuroaxial. Diretrizes indicam uma contagem de plaquetas 
acima de 100.000/mm3 para minimizar esse risco. Os nervos 
ilioinguinal e íleo-hipogástrico são parte do plexo lombar com 
origem em L1. O nervo Ílio-hipogástrico inerva a região hipo-
gástrica e a pele acima da pube, já o Ilioinguinal acompanha 
o canal inguinal. O  bloqueio pela técnica tradicional sem ul-
trassom tem altos índices de falhas segundo alguns autores, 
chegando a 45%.  CONCLUSÃO: O bloqueio guiado pelo ul-
trassom proporciona melhor acurácia e baixo volume de anes-
tésico local, proporcionando melhor qualidade no controle da 
dor no pós-operatório, deambulação precoce, satisfação da 
paciente e não havendo necessidade de uso opioide.
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083 - Cesariana de urgência em paciente 
vítima de PAF uterino
Autores: Manoela Dantas da Silva Lima, Muriel Rodrigues Meirelles, 
Mauro Gil Pinheiro Alves, Flávio Elias Callil, Bárbara Daphne de Souza 
Valle F. Gomes, Leandro Valga de Mattos.

Instituição: Hospital Geral de Nova Iguaçu 

INTRODUÇÃO: Uma das principais causas de óbito materno 
e fetal de causa não obstétrica durante a gestação é o trauma.  
As lesões por trauma ocorrem mais comumente no segundo 
e terceiro trimestre, correspondendo a alto risco de morte fe-
tal e materna. Menos de 1% das gestantes são hospitalizadas 
por trauma, no entanto, correspondem a casos de extrema 
complexidade, necessitando de suporte clínico multidiscipli-
nar para melhor prognóstico materno e infantil. RELATO DE 
CASO: Paciente feminina, 32 anos, obesa grau II, etilista social, 
vítima de ferimento por arma de fogo em abdome, deu entra-
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da no hospital hemodinamicamente estável, lúcida e orienta-
da, e Glasgow 15. À tomografia computadorizada apresentava 
extenso hemoperitônio e gestação em estágio avançado. A 
paciente relatou desconhecer a gravidez e disse que o ciclo 
menstrual continuou regular nos últimos meses. No centro ci-
rúrgico, foi submetida à laparotomia exploradora de emergên-
cia. Em virtude da situação de emergência e, portanto, o jejum 
inadequado e as alterações da via aérea inerentes ao quadro 
gestacional, aliado ao pescoço curto e aumentado de tamanho 
na sua circunferência, a equipe de anestesia optou por realizar 
a intubação orotraqueal com a paciente acordada, haja vista os 
preditivos de possível via aérea difícil. Durante o ato cirúrgico, 
foram observadas duas lesões perfurantes em útero gravídico, 
que evoluíram com sangramento vultoso e que necessitou de 
cesariana de emergência. O RN, de aproximadamente 34 se-
manas e de sexo masculino, nasceu com Apgar 5 e foi pron-
tamente intubado e encaminhado ao CTI. Após a cesariana, 
evoluiu com instabilidade hemodinâmica refratária à infusão 
de cristaloides e hemocomponentes, necessitando de punção 
de veia jugular interna e início de amina vasoativa em infusão 
contínua. Os distúrbios hidroeletrolíticos à gasometria arterial, 
foram corrigidos. A cirurgia foi extensa e foram necessárias 
rafia uterina, colectomia de transverso com colostomia, rafia 
duodenal e gastroenteroanastomose.  A paciente foi encami-
nhada à unidade de terapia intensiva intubada, sedada, rass-
5, com noradrenalina em infusão contínua e em grave estado 
geral, evoluindo para o óbito após 5 dias de internação. O RN 
permaneceu 11 dias na maternidade e teve alta hospitalar com 
a avó materna. DISCUSSÃO: O atendimento à gestante vítima 
de trauma é um grande desafio, pois as alterações anatomofi-
siológicas da gravidez podem ser uma barreira ao manejo clí-
nico e cirúrgico, além de que o tratamento instituído interfere 
diretamente no desfecho fetal. Com o aumento da violência 
urbana, cenas como esta estarão cada vez mais frequentes no 
nosso dia a dia e é essencial que a equipe de anestesiologia 
esteja cada vez mais preparada para assistência rápida e eficaz 
ao binômio mãe e filho.
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093 - Desafios em anestesia para paciente com 
acondroplasia: relato de caso
Autores: Guilherme Haelvoet Correa, José Antônio Magalhães Filho, De-
siree Mayara Marques, Mônica Maria Siaulys.

Instituições: Hospital e Maternidade Santa Joana - Grupo Santa Joana 
CET GAPP - São Camilo 

INTRODUÇÃO: Acondroplasia é doença autossômica domi-
nante, que cursa com fenótipo típico do nanismo, alterações 
craniofaciais, espinhais, neurológicas, respiratórias e até mes-
mo cardíacas. Costumam apresentar via aérea difícil, baixa 
reserva cardiorrespiratória e hipotensão supina. Tanto a anes-
tesia de neuroeixo quanto a anestesia geral podem repre-
sentar verdadeiros desafios para a equipe anestésica, devido 
às dificuldades anatômicas impostas pela condição. RELATO 
DE CASO: Gestante, 33 anos, portadora de acondroplasia, 
G2P1A0, IG 39+2, IMC 45, em programação para cesárea ele-
tiva. Parto anterior com dificuldade de punção do neuroeixo 
associado à raquianestesia alta. Ao exame físico: preditores de 
via aérea difícil (D. tireomento <6cm, abertura de boca limita-

da, prognatismo, MP III); cifoescoliose toracolombar; membros 
superiores característicos de acondroplasia; sem alterações 
cardiopulmonares. Devido a histórico de punção difícil, op-
tado por realização de anestesia combinada raquiperidural, 
com punção guiada por USG. Em sala, monitorização básica 
demonstrava PA: 114x70, FC = 72 bpm, FR = 18 irpm, SpO2 = 
98%. Após escaneamento da região lombar com US, demar-
cado local de punção em espaço L3-L4. Sob técnica asséptica, 
realizado anestesia com agulha Tuohy 17G + punção com whi-
tacre 27G em espaço subaracnóideo (4,5 mg bupivacaína pe-
sada 0,5%, 80 mcg de morfina e 10 mcg de fentanil). Refluxo de 
líquor com velocidade reduzida e aspiração ineficaz, com repo-
sicionamento da agulha, mas sem alterações do fluxo. Passa-
gem de cateter peridural em mesmo espaço. Nível anestésico 
com sensibilidade térmica em T4. Não foi houve necessidade 
de complemento anestésico pelo cateter peridural. Realizado 
parto cesárea sem necessidade de vasopressores e sem quei-
xas de náuseas. Realizados 5U de ocitocina em 5 minutos para 
ataque, com 10U de manutenção. Sangramento total de 195 
mL. RN com Apgar 8/9, 3.440 g, sem demais intercorrências. 
Paciente teve alta após dois dias em excelente condição clínica. 
DISCUSSÃO: A acondroplasia acomete 1 a cada 15.000-40.000 
pessoas e corresponde a cerca de 70% das causas de nanismo. 
A cesariana costuma ser a via de parto devido à pelve reduzi-
da em tamanho. Cifoescoliose é característica predominante, 
que não só dificulta a punção de neuroeixo, como possibilita o 
agravamento respiratório em gestantes, em associação com o 
útero gravídico. A anestesia combinada raquiperidural é técni-
ca recomendada para a maioria dessas pacientes, e a utilização 
de USG em associação é bem indicada, pois aumenta a taxa de 
sucesso e diminui o número de punções. É comum o relato de 
não fluidez do líquido cérebro-espinhal na punção subaracnói-
dea. Devemos utilizar doses 30-50% menores de anestésicos 
locais, visto que muitos dos bloqueios descritos na literatura 
ultrapassaram o nível de T4, mesmo com doses entre 5 e 7,5 
mg de bupivacaína pesada. Logo, a passagem de cateter epi-
dural com a utilização de baixas doses pode dar mais seguran-
ça, previsibilidade e conforto ao paciente
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102 - Efeito do adesivo anestésico e da 
infiltração da pele na prevenção da dor 
durante a raquianestesia para cesáreas: ensaio 
clínico randomizado duplo-cego
Autores: Francisco José de Siqueira Borges, Daniel de Carli, Marina Gas-
parotto Fernandes, Marcelo Henrique Gomes Nunes, José Fernando 
Amaral Meletti, Carolina Chiquetti Carnier.

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí

JUSTIFICATIVA: A raquianestesia é uma técnica amplamen-
te utilizada para anestesia de partos cesarianos. Porém, é um 
dos procedimentos mais associados à ansiedade, desconforto 
e dor nas mulheres submetidas a essa cirurgia. OBJETIVO: O 
objetivo deste estudo é avaliar o efeito do adesivo com cre-
me dermatológico de lidocaína 2,5% associado a prilocaína 
2,5% (creme anestésico) e da infiltração de lidocaína 2% na 
prevenção da dor referida em pacientes a serem submetidas à 
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raquianestesia para cesáreas eletivas. MÉTODO: Ensaio clínico 
prospectivo e randomizado duplo-cego aprovado pelo comitê 
de ética e plataforma Brasil. Foram selecionadas 204 pacientes 
a serem submetidas ao bloqueio subaracnóideo para cesaria-
na eletiva que assinaram o termo de consentimento e foram 
alocadas em quatro grupos: grupo 1 recebeu adesivo com 
creme anestésico e infiltração da pele com lidocaína 2%; gru-
po 2 recebeu creme placebo e infiltração com lidocaína 2%; 
grupo 3 recebeu apenas o adesivo anestésico; e grupo 4 rece-
beu apenas o creme placebo. Nos quatros grupos foi aplicada 
bandagem oclusiva na região lombar 60 a 120 minutos antes 
da punção. No momento da anestesia, retirou-se a bandagem, 
realizou-se a assepsia, infiltração da pele e subcutâneo com li-
docaína a 2% (grupos 1 e 2) e, utilizando-se escala analógica 
numérica, as pacientes foram avaliadas quanto a intensidade 
da dor. Em seguida, realizou-se punção lombar para raquianes-
tesia e avaliou-se a dor em todos os grupos. Avaliou-se, tam-
bém, a comparação entre a dor sentida durante a punção e a 
expectativa de dor que as pacientes possuíam antes da pun-
ção, e a opção de repetição do uso do creme empregado em 
um procedimento futuro. A análise dos resultados encontra-
dos ocorreu através dos testes Qui-quadrado, Mann-Whitney, 
e Kruskall-Wallis. Adotou-se um nível de significância de 5% e 
intervalo de confiança de 95%. RESULTADOS: Não houve dife-
rença entre os grupos 1 e 2 no momento da infiltração de anes-
tésico local (p=0,12). Os escores de dor no momento da pun-
ção lombar pararaquianestesia, avaliados através das médias, 
medianas e intervalos de confiança foram respectivamente: 
grupo 1 (2,22, 1 e ±0,75), grupo 2 (2,72, 2 e ±0,8), grupo 3 (3,29, 
2 e ±0,76), grupo 4 (4,37, 4 e ±0,83). As pacientes do grupo 4 re-
feriram maior intensidade da dor quando comparadas a todos 
os demais grupos (p<0,05). Houve diferença estatística entre 
os grupos 1 e 3 (p<0,05), não houve diferença entre os grupos 
1 e 2 (p=0,120), e entre os grupos 2 e 3 (p=0,156). Não houve 
diferença entre os grupos na comparação entre as expecta-
tivas de dor das pacientes (p=0,176) ou quanto a opção pela 
repetição do uso do creme empregado em um procedimento 
futuro (p=0,368). CONCLUSÕES: O uso de creme anestésico se 
mostrou mais eficiente que o placebo na prevenção da dor da 
punção lombar, porém menos eficiente que o uso do anesté-
sico local. O uso de creme anestésico não se mostrou eficiente 
na prevenção da dor durante a infiltração de anestésico local.
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103 - Efeitos da adição de um opioide à 
analgesia peridural no trabalho de parto
Autores: Luise Oliveira Ribeiro da Silva, Summer Santana Linhares, Le-
tícia Azevedo Sarmento, Victoria Guerra Abdias, Alice Silva Curvello, 
Márcia Neves de Carvalho.

Instituição: Universidade Tiradentes 

JUSTIFICATIVA: A dor relacionada ao parto resulta de eventos 
fisiológicos materno-fetais bem conhecidos. Entretanto, a anal-
gesia em obstetrícia é um assunto no qual não existe um consen-
so e ainda preocupa os profissionais da saúde e as parturientes. 
Nesse ínterim, os estudos voltados para a associação do opioi-

de ao anestésico surgem como uma possibilidade promissora 
de melhora da qualidade da analgesia mantendo reduzido o 
risco de toxicidade sistêmica do fármaco utilizado no bloqueio 
peridural. Entretanto, os opioides podem apresentar efeitos ad-
versos e estes também devem ser sopesados. OBJETIVOS: O 
objetivo do presente estudo é analisar os efeitos da adição do 
sufentanil e bupivacaína na analgesia peridural durante o traba-
lho de parto, analisando os benefícios analgésicos e os efeitos 
adversos desta técnica anestésica intraparto tanto pela via epi-
dural, quanto pela via subaracnóidea. MÉTODO: Trata-se de uma 
revisão sistemática, utilizando a base de dados Scielo, com as se-
guintes palavras-chave: analgesia epidural, opioide, trabalho de 
parto, vias de administração. Os critérios de inclusão foram: texto 
completo, artigos no idioma inglês e português, estudos do tipo 
ensaio clínico, teste controlado randomizado e revisão sistemáti-
ca. Os critérios de exclusão foram os artigos que não abordavam 
a temática proposta. RESULTADOS: Foram selecionados dois es-
tudos randomizados que demonstraram a eficácia e a seguran-
ça do uso associado do opioide à analgesia peridural contínua. 
Ademais, no primeiro ensaio-clínico foram incluídas 60 mulheres 
nulíparas da maternidade do CAISM/Unicamp randomizadas em 
dois grupos: um recebendo recebendo 12,5 mg de bupivacaína 
com adrenalina mais placebo e outro recebendo 12,5 mg de bu-
pivacaína com adrenalina mais 30 ºg de sufentanil. Constatou-se 
que ao avaliar a qualidade da analgesia, duração do trabalho de 
parto e possíveis efeitos sobre o neonato houve uma superiori-
dade da adição do sufentanil com relação à ação anestésica e 
não houve aumento do tempo de trabalho de parto ou altera-
ções na avaliação do recém-nascido. No segundo ensaio-clínico, 
foi avaliado o duplo-bloqueio, 60 pacientes foram distribuídas 
em dois grupos, cujo opioide associado foi administrado um por 
via aracnoideia e outro, por via peridural, não sendo observado 
neste estudo também alteração do tempo intraparto e sendo o 
efeito adverso mais frequente a sedação, sobretudo nas pacien-
tes que receberam o opioide pela via epidural. CONCLUSÕES: 
Portanto, após a análise dos resultados obtidos, concluímos que 
a associação dos opioides, principalmente o sufentanil, à anal-
gesia aplicada por via peridural, apresenta-se promissora dentro 
do estudo da analgesia intraparto, sendo eficiente na redução 
do período de latência do anestésico sem que isso repercuta na 
saúde materno-fetal. Desse modo, é de grande valia o prossegui-
mento e a ampliação dos estudos de tal uso pela anestesiologia, 
considerando sua importância dentro de um dos objetivos base 
da medicina, o alívio da dor.
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105 - Embolia amniótica como diagnóstico 
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INTRODUÇÃO: A embolia amniótica é uma condição rara de-
corrente da presença de fluido amniótico na circulação ma-
terna. A suspeita deve surgir em gestantes ou puérperas que 



28   BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

apresentam colapso cardiovascular súbito, dificuldade respira-
tória grave associada à hipóxia e/ou convulsões, especialmen-
te quando associadas a coagulação intravascular disseminada 
(CIVD). RELATO DE CASO: 32 anos, idade gestacional de 38 
semanas e 3 dias, G4P3C0A0, com indicação de interrupção 
da gestação por macrossomia fetal e bolsa rota. Referia asma 
controlada e anemia gestacional (Hb 8,8), em uso de sulfato 
ferroso. Submetida à cesariana sob raquianestesia com bupi-
vacaína 11 mg, morfina 100 mcg e sufentanil 2 mcg. Durante a 
dequitação, apresentou inversão uterina, rapidamente resolvi-
da por manobra manual. Apresentou atonia uterina, controla-
da após administração de 15 unidades de ocitocina, 200 mcg 
de metilergometrina IM, 800 mcg de misoprostol retal e 1 g de 
ácido tranexâmico EV. Intraoperatório sem outras intercorrên-
cias. Na SRPA, apresentou hipotensão refratária à efedrina. Ga-
sometria arterial: pH 7,2/ pCO2 24/ HCO3 11/ Hb 6,5. Iniciada 
administração de noradrenalina 0,5 mcg/kg/min, 4,5 L de cris-
taloides, 2 concentrados de hemácias, resultando em respos-
ta hemodinâmica parcial. Encaminhada à UTI em máscara de 
Venturi, SpO2 95-98%. Na UTI, permanecia hipotensa, apesar 
de noradrenalina em dose supramáxima e vasopressina. Repo-
sição de bicarbonato não melhorou gasometria de controle. 
Necessitou de intubação orotraqueal 5 horas após o término 
do procedimento. A discussão multidisciplinar aventou hipóte-
se diagnóstica de embolia amniótica e empregou medidas de 
suporte, transfusão de plasma e crioprecipitado. Apresentou 
quadro compatível com CIVD no 2º DPO e óbito no 4º DPO. 
DISCUSSÃO: A patogênese da embolia amniótica não é bem 
compreendida, sugere-se ativação anormal do sistema imuno-
lógico pela presença de antígenos fetais e líquido amniótico na 
circulação materna associada à degranulação de mastócitos e 
liberação de substâncias pró-coagulantes. Neste caso, outras 
hipóteses diagnósticas seriam choque hemorrágico, sepse, 
anafilaxia e tromboembolismo pulmonar. Porém, a paciente 
não apresentava sinais de sangramento ativo e não houve res-
posta hemodinâmica satisfatória após reposição volêmica. Não 
havia sinais sugestivos de reação alérgica e a administração de 
hidrocortisona e adrenalina EV produziram apenas melhora 
discreta. A curva de piora manteve-se a despeito de antibio-
ticoterapia de amplo espectro. O exame realizado à beira leito 
não mostrou sinais de sobrecarga de câmaras direitas. Como 
fatores de risco para embolia amniótica, apresentava multipa-
ridade, macrossomia fetal, rotura prematura de membranas 
ovulares e parto cesáreo. Devido à instabilidade hemodinâmi-
ca não foi possível realizar exames radiológicos e a família não 
autorizou a necropsia. Diante da raridade e complexidade des-
se diagnóstico, é importante discuti-lo para que faça parte do 
arsenal de diagnósticos diferenciais do anestesiologista.
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109 - Exacerbação aguda de asma durante 
cesariana e correlação com pré-eclâmpsia: 
relato de caso
Autores: Mariana Regatieri Polezi, Lucas de Souza Lima, Marcelo Ribeiro 
de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço Furigo, Daniel Varoni Sch-
neider, Fábio Luis Ferrari Regatieri.

Instituição: Hospital Geral de Itapevi 

INTRODUÇÃO: Asma é uma das doenças crônicas mais comuns 
durante a gestação, podendo complicar de 4 a 8% delas e de-
sencadear complicações materno-fetais, sendo as exacerbações 
os principais fatores de risco, entretanto, exacerbações durante 
o parto são consideradas raras. A doença está associada a uma 
maior incidência de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. O 
objetivo deste trabalho é relatar uma paciente com exacerba-
ção aguda de asma durante parto cesárea e sua evolução para 
pré-eclâmpsia puerperal. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 
35 anos, G8P2N2C3A, IG=39s+2d, tabagista 10 cigarros/dia, as-
mática sem tratamento, última exacerbação há mais de 10 anos. 
Submetida a parto cesárea por iteratividade com bloqueio de 
neuroeixo (bupivacaína 0,5% pesada 12,5 mg + 60 mcg morfina). 
Minutos após dequitação placentária e infusão de ocitocina en-
dovenosa (EV) 10 UI, paciente iniciou quadro de tosse, dispneia 
e dessaturação de O2 (89-93%), ausculta pulmonar com sibilos 
difusos, caracterizando quadro de exacerbação asmática. Reali-
zados 3 ciclos de salbutamol com 4 puffs (100 mcg/cada) a cada 
20 minutos, 500 mg de hidrocortisona EV e suporte de O2 com 
cateter nasal a 2 L/min, com resolução do quadro. No segundo 
dia de pós-operatório, paciente iniciou picos pressóricos susten-
tados (180/110 mmHg), proteinúria de 24 horas com 825 mg e 
dehidrogenase láctica em ascensão, sendo diagnosticada pré-
-eclâmpsia puerperal. Após boa evolução clínica e estabilização 
laboratorial, paciente recebeu alta com seguimento ambulato-
rial. DISCUSSÃO: Estudos recentes têm demonstrado a associa-
ção de exacerbações de asma com pré-eclâmpsia, sendo o bom 
controle da doença a principal forma de evitar esse desfecho. 
A paciente relatada evoluiu com broncoespasmo, sem critérios 
para anafilaxia, após uso de ocitocina, o que sugere seu papel 
como desencadeante. Evidências têm apontado a presença de 
receptores de ocitocina em vias aéreas (VA) humanas, e que as 
citocinas IL-13 e TNF-alfa, presentes em maiores quantidades em 
indivíduos asmáticos, podem modular a expressão desses recep-
tores, desencadeando super-expressão e com isso, hiperrespon-
sividade das VA, transformando a ocitocina em um broncocons-
tritor. A capacidade broncoconstritora da ocitocina, associada 
a liberação histamínica provocada pelo bloqueio de neuroeixo 
parecem explicar a causa da exacerbação no momento do par-
to. Dessa maneira, a evolução da paciente para pré-eclâmpsia 
puerperal pode ser associada à sua exacerbação intraoperatória, 
possivelmente desencadeada pela ocitocina.
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INTRODUÇÃO: A osteogênese imperfeita (OI) acontece por um 
defeito raro no tecido conjuntivo e tem uma prevalência estima-
da em 1 a cada 25.000-30.000 gestantes. Essa baixa prevalência 
no meio obstétrico somada à escassez de artigos publicados, 
tornam esse caso clínico muito relevante na literatura. RELATO 
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DE CASO: Gestante de 37 anos, com idade gestacional de 34 se-
manas, gesta 2 para 1, com cesárea prévia realizada há 5 anos, 
admitida em sala cirúrgica para cesárea eletiva, com jejum de 
oito horas e exames laboratoriais normais, assim como seus si-
nais vitais (pressão arterial 98x75, saturação 99% em ar ambien-
te, frequência cardíaca 89). Feita venóclise com jelco 18G, moni-
torização com oximetria de pulso, eletrocardiografia, PANI e TOF. 
Ao exame físico, apresentava peso de 27 kg e altura estimada 
em 1,20 m. Não soube informar qual seu tipo de osteogênese 
imperfeita (OI), porém, apresentava deformidades em membros 
superiores e inferiores, acarretando baixa estatura e dificuldade 
para deambular, além de escoliose lombar. Relatou dificuldade 
de punção subaracnóidea para raquianestesia em cesárea ante-
rior devido ao seu acentuado grau de escoliose lombar, sendo 
necessário realizar anestesia geral. Por apresentar esse histórico 
de dificuldade, novamente optou-se pela anestesia geral balan-
ceada. Paciente foi posicionada em próclive e o aspirador manti-
do ligado. Realizada desnitrogenação com O2 a 100% por 5 mi-
nutos e, após, foi feita indução em sequência rápida com fentanil 
(3 mcg/kg EV), lidocaína (2 mg/kg EV), propofol (2 mg/kg EV) e 
rocurônio (1 mg/kg EV). A intubação foi realizada em tentativa 
única, com TOT nº 6,0, sem intercorrências. Imediatamente após 
a intubação, a equipe cirúrgica realizou a retirada do neonato, 
que recebeu classificação 7/8 pelo escore de Apgar, realizada 
pelo pediatra. Após o nascimento, foi infundida ocitocina 1 U EV 
em bólus e 4 U EV em 500 ml de ringer lactato (RL), dexametaso-
na 4 mg EV, nausedron 8 mg EV, dimenidrinato 1 ampola EV, ce-
torolaco 30 mg EV, dipirona 1,5 g EV e morfina 3 mg EV. Para a ex-
tubação, realizou-se sugammadex 100 mg EV, guiado pelo TOF. 
Infundido no total 1000 ml de RL. Paciente permaneceu estável 
durante todo o procedimento e recebeu alta hospitalar após 48 
horas. DISCUSSÃO: Não há relatos de aumento de infertilidade 
nessas pacientes, porém nem sempre é possível levar a gestação 
até o termo devido às alterações anatômicas que elas possuem.  
O parto geralmente é cirúrgico devido às deformidades pélvicas 
e a técnica anestésica pode variar. Nesse caso clínico, optou-se 
por anestesia geral devido à dificuldade anterior em realizar a ra-
quianestesia e pelo fato de o nível do bloqueio ser imprevisível.
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INTRODUÇÃO: O hematoma subdural intracraniano (HSD) é 
uma complicação rara da raquianestesia. Cefaleia geralmente é 
o sintoma inicial, sendo um diagnóstico diferencial importante 
com cefaleia pós-punção dural (CPPD). Apresentamos um caso 
de HSD pós-punção dural, tardio, de evolução prolongada e 
inicialmente tratado como CPPD. O objetivo deste relato é de-
monstrar a importância do seguimento dos casos de CPPD e a 
adequada caracterização do padrão de cefaleia. RELATO DE 
CASO: GVM, 35, submetida à raquianestesia para cesariana por 
desejo próprio, sem intercorrências, com agulha Quincke 26g, 
punção única e injeção de bupivacaína pesada, morfina e fen-

tanil. História pregressa de migrânea e hipotireoidismo, com 
uso de levotiroxina. Faz uso de levotiroxina e não apresentava 
plaquetopenia, história de sangramento ou alterações em pro-
vas de coagulação. No primeiro dia pós-operatório (PO), evoluiu 
com cefaleia hemicraniana pulsátil associada à fotofobia e náu-
seas de padrão semelhante ao que já apresentava e com melho-
ra ao uso de analgésico simples. Recebeu alta no dia seguinte, 
assintomática. No 5 PO evoluiu com cefaleia holocraniana de 
forte intensidade e piora à ortostase. Inicialmente foi tratada 
como CPPD com hiperhidratação, repouso em decúbito hori-
zontal e analgésico simples associado à cafeína. Após três dias 
apresentou importante melhora do quadro, já conseguindo re-
alizar suas atividades habituais, porém persistindo com cefaleia 
de leve intensidade à esquerda sem outros sintomas. Após 30 
dias, com persistência desses sintomas procurou neurologista 
para avaliação, quando foi solicitada tomografia de crânio e evi-
denciado HSD à esquerda, com efeito de massa e desvio de linha 
média de maior diâmetro de 1,12 cm. Paciente foi internada para 
realização de drenagem do HSD, recebendo alta hospitalar com 
resolução do quadro. DISCUSSÃO: O HSD é uma complicação 
potencialmente grave de procedimentos que envolvem perfu-
ração de dura-máter, com manifestações iniciais semelhantes a 
CPPD, podendo retardar a sua suspeição. A CPPD geralmente de-
senvolve-se nos primeiros 5 dias após perfuração de dura máter. 
Apresenta caráter postural importante e possui fatores que au-
mentam o risco de desenvolvimento, como: agulha de punção, 
sexo feminino, gestação e história prévia de CPPD. Alguns fato-
res predispõem à formação de HSD, como o uso de anticoagu-
lante, atrofia cerebral e anormalidades vasculares intracranianas. 
A cefaleia relacionada ao HSD nem sempre é de fácil distinção 
em relação à CPPD. Pode estar associada à diminuição do nível 
de consciência, hemiparesia contralateral ou midríase ipsilateral 
à lesão. Entretanto, pode-se apresentar unicamente como cefa-
leia persistente. Devemos estar atento aos sinais de alerta: per-
sistência por mais de 2 semanas, dor não postural, mudança de 
padrão, persistência após tratamento realizado, vômitos e rebai-
xamento neurossensorial. O tratamento pode ser realizado com 
medidas conservadoras ou cirúrgicas.
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INTRODUÇÃO: Hemoptise é definida como expectoração de 
sangue do trato respiratório inferior, desde raias de sangue 
vivo no escarro até eliminação de maiores volumes de sangue. 
Hemoptise maciça corresponde à eliminação maior que 600 
ml/24h ou perda de volume que apresenta risco de vida devi-
do à obstrução da VA por sangue. RELATO DE CASO: Paciente 
feminino, 41 anos, P: 80 kg, com diagnóstico de RPMO e feto 
GIG. Indicada cesariana de emergência por SFA. Negou comor-
bidades prévias, histórico cirúrgico, uso de medicamentos e/ou 
alergias. Pré-natal sem intercorrências. Ao exame físico: LOTE, 
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hipocorada +/4+, sudoreica, FC 121bpm, PA 119x80mmHg, FR 
25 irpm, SpO2 97% AA, Mallampati III, sem outros preditores 
de VAD. Exames prévios: Hb 12,5g/dL, Ht 37,6%,  GL 8400 cels/
mm³ e Plaquetas 86000 mm³. Em SO, monitorizada, optado por 
raquianestesia, com uso intratecal de bupivacaína 0,5% 11,5 mg, 
sufentanil 2,5 mcg e morfina 100 mcg, sem intercorrências. Logo 
após o início do procedimento cirúrgico, a paciente apresentou 
quadro agudo de tosse e hemoptise maciça, evoluindo com des-
saturação, taquicardia e choque hemodinâmico (FC: 160bpm, 
PA: 77x30mmHg). Optada por IOT com indução sequência rá-
pida com fentanil, cetamina e succinilcolina. Em laringoscopia, 
evidenciado abundante sangramento, claramente oriundo de 
vias aéreas. Manutenção com sevoflurano, guiado por CAM. À 
ventilação mecânica, paciente apresentou complacência pul-
monar e MV diminuído difusamente, sangue em via aérea, com 
necessidade constante de aspiração de TOT e hipoxemia persis-
tente com SpO2, variando entre 80%-85%. A equipe obstétrica 
realizou o procedimento cirúrgico, com remoção de feto único, 
vivo, além de histerectomia total. Ademais, administrada anti-
bioticoprofilaxia, sintomáticos, ocitocina e metilergometrina. Pa-
ciente transferida no pós-operatório à UTI. DISCUSSÃO: Em caso 
de hemoptise maciça, as prioridades iniciais são a avaliação da 
necessidade de intubação, ventilação mecânica e a estabilidade 
hemodinâmica do paciente. É essencial estabelecer via aérea 
definitiva, a respiração e a circulação do paciente. Um tubo de 
grande tamanho do lúmen seria preferível, pois facilita a bron-
coscopia intervencionista e diagnóstica, procedimento indicado 
para ser realizado em todos os pacientes com hemoptise maciça, 
além de tratamento clínico em UTI e avaliação da necessidade de 
intervenção cirúrgica eletiva em pacientes estáveis. A incidência 
depende da população estudada e dentro das principais causas 
estão a doença tromboembólica, neoplasias e infecção pulmo-
nar, bronquiectasia e malformação arteriovenosa. Não há razão 
para que as causas mais comuns de hemoptise tenham preva-
lência diferente durante a gestação, porém é sabido que o es-
trogênio aumenta angiogênese não apenas no sistema vascular 
placentário, como também em outros órgãos, o que possibilita 
relacionar o quadro apresentado à gravidez da paciente.  
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INTRODUÇÃO: O espectro de acretismo placentário (EAP) é a 
implantação anormal à parede uterina, classificada em três tipos: 
Acreta, aderida de forma anômala ao endométrio; Increta, aderi-
da ao miométrio; e Percreta (PP), que invade a serosa ou outros 
órgãos adjacentes. É comum se associar à placenta prévia, isto 
é implantação sobre o orifício cervical interno uterino. É predi-
tor de risco materno-fetal e hemorragia. O diagnóstico pode ser 
feito por US-Doppler ou RNM. A conduta no EAP inclui acom-
panhamento por equipe multidisciplinar e cesárea eletiva entre 
35-38 semanas. RELATO DE CASO: Gestante de 36 semanas, 35 

anos, IMC 33, G4Pn1Pc3A0, diagnosticada com placenta prévia. 
A RNM mostrou inserção na parede uterina anterior e placenta 
prévia total central, com protrusão no orifício interno do colo por 
1,8 cm, sem outros sinais de EAP. Diabética tipo 2, usou insuli-
na durante a gestação. Agendada cesariana eletiva e reservadas 
4u CH, 4u PFC e 6u de plaquetas. Na SO, foi monitorada com 
ECG, PAI e SpO2. Medicamentos e material para anestesia geral 
foram preparados. Após acesso venoso 16G em membro supe-
rior esquerdo e veia jugular externa direita, recebeu cefazolina 
2 g, dexametasona 10 mg e ácido tranexâmico 1 g por infusão 
ev em 20 minutos. Foi realizada raquianestesia no nível L3-L4, 
com bupivacaína hiperbárica 0,5% 11 mg e morfina 60 mg. Após 
cinco minutos, com bloqueio sensitivo em T4, feita incisão de 
Pfannenstiel, histerotomia transplacentária e retirada do con-
cepto com Apgar 6/6/7. Foi induzida anestesia geral com ceta-
mina 100 mg, lidocaína 100 mg, cisatracúrio 10 mg, intubação 
orotraqueal e manutenção com sevoflurano. Ao tentar retirada 
manual da placenta, houve sangramento maciço. Foram trans-
fundidos 6u CH, 5u PFC, 6u plaquetas, 10u de crioprecipitado, 
cristaloide 3000 mL, gluconato de cálcio 2 g, infusão de noradre-
nalina por bomba ev, bólus de adrenalina 10 mg e infusão de 
NaHCO3 8,4% 250 mL ev. Após histerectomia total, retornou à 
estabilidade hemodinâmica. Foi observada PP na peça retirada. 
O procedimento durou 225 minutos, a diurese foi de 500 mL e o 
sangramento estimado em 3000 mL. Ao final, feito dipirona 2 g e 
ondansetrona 4 mg ev. Com Hb= 7g/dL, a paciente foi extubada 
no primeiro PO no CTI e teve alta hospitalar após 7 dias. DISCUS-
SÃO: Pacientes com suspeita ou diagnóstico de EAP devem ter 
planejamento anestésico-cirúrgico e acompanhamento multi-
disciplinar a fim de reduzir morbimortalidade materno-fetal. O 
banco de sangue deve ser avisado com antecedência e o uso do 
protocolo de transfusão maciça previsto. Técnicas de redução do 
sangramento devem ser adotadas, como incisão uterina, preser-
vando a placenta, que não deve ser tracionada, embolização de 
artérias uterinas, balonamento aórtico infrarrenal ressuscitativo 
e sutura uterina hemostática. A implantação de protocolo e che-
cklist específico tem sido recomendada.
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117 - Hemorragia obstétrica pós-parto: relato 
de dois casos de anestesia para cesariana em 
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Instituição: Hospital Ministro Costa Cavalcanti  

INTRODUÇÃO: O acretismo placentário (AP) é caracterizado por 
uma implantação anormal da placenta, com invasão total ou 
parcial do miométrio. Este pode estar associado à sangramento 
maciço no parto, sendo por isso uma das causas de hemorragia 
obstétrica pós-parto (HPP) e a principal causa de histerectomia 
puerperal. RELATO DE CASO 1: TARM, 34 anos, G2A1, diagnós-
tico de AP no pré-natal. Submetida à cesariana eletiva com ra-
quianestesia. Iniciou-se o procedimento com cateterização das 
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artérias uterinas e colocação de balão endovascular. Logo após o 
parto, evoluiu com sangramento e dequitação incompleta, sen-
do realizada histerectomia, sem instabilização hemodinâmica. 
RELATO DE CASO 2: MMFA, 40 anos, G3C1A1, diagnóstico de 
AP, com invasão de órgãos adjacentes no pré natal. Submetida 
à cesariana eletiva com raquianestesia e conversão para aneste-
sia geral logo após o parto, devido à severa invasão do miomé-
trio. Realizada histerectomia total e cistectomia parcial, evoluiu 
com instabilidade hemodinâmica e sangramento estimado de 
4 litros. Realizado ácido tranexâmico 1g e transfusão de 7 UI de 
concentrado de hemácias (CH), 7 UI de plasma fresco congelado 
(PFC), 7 UI de plaquetas, 7 UI de crioprecipitado, com boa evolu-
ção pós-operatória. DISCUSSÃO: A escolha da técnica anesté-
sica considera, entre outros fatores, o estado hemodinâmico da 
paciente. O bloqueio do neuroeixo pode ser a técnica anestésica 
de escolha em pacientes estáveis por estar associada ao menor 
número de complicações, menor potencial de drogas cruzan-
do a barreira placentária, melhor analgesia, além de permitir a 
ligação do bebê com a mãe. A associação de raquianestesia com 
passagem de cateter peridural é preferida pela menor latência e 
maior duração. A anestesia geral é a técnica de escolha na pre-
sença de coagulopatias e instabilidade. No intraoperatório as 
pacientes com AP podem ter perdas sanguíneas de 2 a 5 litros 
sendo que o diagnóstico pré-natal e o planejamento multidisci-
plinar reduzem a mortalidade materno-fetal, a perda sanguínea 
e a necessidade de transfusão. A oclusão temporária das artérias 
uterinas pode reduzir a perda de sangue e o risco de histerec-
tomia. No manejo intraoperatório, é essencial a punção de dois 
acessos venosos calibrosos, o aquecimento de fluidos e a pre-
sença de hemoderivados em sala. O diagnóstico de HPP pode 
ser estimado por pesagem de compressas ou por parâmetros 
clínicos como o shock index (SI: frequência cardíaca/pressão sis-
tólica). O tratamento farmacológico inclui o uso de uterotônicos, 
como a ocitocina (5-10 UI), a metilergometrina (0,2 mg IM) e o 
misoprostol (dose única de 600 - 1.000 mcg retal ou oral) e inibi-
dores da fibrinólise como o ácido tranexâmico (1g). O protocolo 
de transfusão maciça pode ser instituído na presença de SI > 1,4 
ou choque grave e ser posteriormente guiado laboratorialmen-
te, objetivando hemoglobina > 8,0 mg/dL, plaquetas > 50.000 
mm3 e fibrinogênio superior a 200 mg/dL. É essencial o controle 
da acidose, hipocalcemia e hipotermia.
Referências

MHYRE JM, Khan FA. Anesthesia for the patient with peripartum hemorrhage. Dis-
ponível em: https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-the-patient-with-
-peripartum-hemorrhage. Acesso em: 22 jun. 2021.

Antunes FD, Costa MA, Passos CSM. Anestesia em emergências hemorrágicas obsté-
tricas. In: Nunes RR, Bagatini A, Duarte LTD. PROANESTESIA Programa de atualização 
em Anestesiologia: Ciclo 4. Porto Alegre, Artmed Panamericana, 2021. v. 1; p. 35-79.

140 - Malformação arteriovenosa pulmonar – 
um desafio diagnóstico na gravidez: 
relato de caso
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Marco Antonio Cardoso de Resende.
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INTRODUÇÃO: A Malformação Arteriovenosa (MAV) pulmonar 
é caracterizada por shunt direita-esquerda de intensidade variá-
vel, dependendo do tamanho e comunicações dos vasos acome-
tidos. Dentre os sinais e sintomas mais comumente observados 
estão dessaturação arterial, cianose, baqueteamento digital e 

policitemia. Seu diagnóstico primário se torna difícil, pois apre-
senta sintomas não específicos, que podem ser encontrados em 
outras doenças pulmonares.  Relatamos o caso de gestante com 
sintomas respiratórios, na qual o diagnóstico foi definido após a 
interrupção da gravidez. RELATO DE CASO: Gestante, 37 anos, 
70 kg, 1,63 m, GVPIVA0 (1 cesárea), 1 feto natimorto, idade gesta-
cional no momento do parto 34 semanas e 6 dias. Deu entrada 
no hospital com queixa de cansaço aos esforços. Na internação, 
alegava doença pulmonar grave e hemoptise recente com BAAR 
negativo, em uso de O2 suplementar no domicílio. Restrita ao 
leito, com batimento de asa de nariz e dispneia aos pequenos 
esforços.  Em uso de: furosemida, formoterol, bamifilina, pred-
nisona e sildenafila. À investigação com ECOTT, tinha função 
global e segmentar do VE preservada, AE e VD com dimensões 
normais, sem sinais de hipertensão pulmonar. Após reunião mul-
tidisciplinar, foi decidida a interrupção da gestação sob anestesia 
geral para cesariana. Paciente foi monitorizada com cardioscó-
pio, PANI e SpO2.  Realizada punção venosa em MSE e MSD com 
cateter 20G. Indução após pré-oxigenação com O2 a 100% e 
uso de sequência rápida para intubação (SCh como bloqueador 
neuromuscular). Manobra de Sellick e intubação TOT 7,0mmDI 
com balonete (Cormack 1). Depois do nascimento foram usados 
fentanil 100 µg e cisatracúrio 10 mg, este apenas com a recupe-
ração do bloqueio despolarizante inicial.  Como anestésico de 
manutenção foi usado sevoflurano 1,5-2%. RN com Apgar 7/8. 
A paciente foi extubada após descurarização ao final do proce-
dimento, que durou 45 minutos, então foi encaminhada para o 
CTI, mantendo-se estável durante todo o período. DISCUSSÃO: 
A MAV pulmonar dá origem a shunt direita-esquerda, que pro-
porciona alterações hemodinâmicas e pulmonares. Há risco 
aumentado de acidente vascular cerebral embólico, infarto do 
miocárdio, além de casos de hemorragia, que tem grande im-
plicação tratando-se de um parto cesáreo. A gravidez leva por 
vezes ao adiamento da realização de exames mais invasivos. O 
diagnóstico de MAV pulmonar somente foi estabelecido após a 
realização de arteriografia, no puerpério. Houve desfecho favo-
rável para o binômio materno-fetal no pós-operatório, no entan-
to é fundamental conhecer a incidência e a sintomatologia desta 
enfermidade. Em gestantes, tal fato pode auxiliar a programação 
anestésico-cirúrgica e o acompanhamento puerperal.
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150 - Manejo anestésico em cesárea de 
gestante portadora de feocromocitoma
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INTRODUÇÃO: Feocromocitoma é um tumor raro originado 
de células cromafins nas glândulas supra-renais que secre-
tam catecolaminas, podendo estar associado à hipertensão e 
à instabilidade cardiovascular potencialmente grave. A apre-
sentação de feocromocitoma durante a gravidez é um even-
to ainda mais raro e pode levar à mortalidade materna e fetal 
em torno de 40-50% se não tratada. RELATO DE CASO: RBV, 
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feminino, 30 anos, gestante 37 semanas, portadora da síndro-
me NEM-2, com histórico patológico de hiperparatireoidismo, 
tireoidectomia e adrenalectomia à esquerda, com recidiva em 
adrenal direita e pré-eclâmpsia em gestação anterior; históri-
co familiar de pai, irmão e tia com feocromocitoma, a última 
faleceu durante parto por complicações cardiovasculares re-
lacionadas ao feocromocitoma. Durante avaliação pré-anes-
tésica, apresentava pressão arterial sistêmica (PAS) normal, e 
os seguintes exames: elevação da noradrenalina, metanefrina 
urinária 612,85 (referência; 30-261); normetanedrina 608,8 (re-
ferência: 55-560). Foi orientada a fazer uso de prazosina por 
14 dias antes da data agendada do parto. Vem ao serviço para 
ser submetida à cesariana, para a o manejo anestésico, optou-
-se por realização de monitorização básica de cardioscopia e 
oximetria de pulso associada a monitorização pressão arterial 
invasiva (PAI) com canulação de artéria radial esquerda e aces-
so venoso periférico (AVP) 18 G. Procedeu-se a raquianestesia 
com bupivacaína hiperbárica 12,5 mg, morfina 60 mcg e su-
fentanil 5 mcg. Após raquianestesia, apresentou PA sistólica 
mínima de 75 mmHg e diastólica de 35 mmHg, sendo o vaso-
pressor de escolha para controle de hipotensão a noradrenali-
na em bólus 4 mcg, com controle adequado. A PAS máxima foi 
de 145x80mmHg, que ocorreu após a retirada do feto. Após o 
procedimento, encaminhada à sala de recuperação anestésica 
com PAS 114x70mmHg, frequência cardíaca 70 bpm, saturação 
97% em ar ambiente. DISCUSSÃO: No manejo anestésico em 
pacientes portadores de feocromocitoma, é mandatória a mo-
nitorização rígida e contínua da PAI, pois instabilidade hemo-
dinâmica é comum nesses pacientes. De acordo com relatos 
já publicados, inserção de acesso venoso central (AVC) não é 
obrigatória, podendo ser utilizado um AVP calibroso e em bom 
funcionamento para reposição volêmica. A administração de 
antagonista seletivo dos receptores alfa-1, como a prazosina, 
promoveu ótimo controle pressórico e dos sintomas durante 
o pré-operatório, bem como um bloqueio alfa 1 adequado du-
rante o procedimento, evitando assim picos hipertensivos que 
causassem instabilidade hemodinâmica.
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INTRODUÇÃO: O angioedema hereditário (AEH) é uma doença 
autossômica dominante rara, desconhecida por muitos profis-
sionais da área da saúde e, portanto, subdiagnosticada. É classi-
ficado em: AEH por deficiência do inibidor de C1 e AEH, com ini-
bidor de C1 normal. Ambas possuem comportamentos clínicos 
semelhantes. No inibidor de C1 normal, as crises desencadeadas 
por estrogênio são comuns e muitos casos estão associados a 

mutações genéticas do fator XII da coagulação, plasminogênio 
ou angiopoetina. O quadro clínico do AEH se caracteriza por 
crises súbitas de angioedema envolvendo múltiplos órgãos, de 
gravidade variável, podendo ocorrer espontaneamente ou por 
fatores desencadeadores, como cirurgia e gravidez. Os sintomas 
podem se tornar mais frequentes e mais graves durante a gravi-
dez, pós-parto e lactação. Pacientes que não são diagnosticadas 
e tratadas adequadamente têm uma mortalidade estimada em 
até 40%, devido ao angioedema de laringe, resultando em as-
fixia. RELATO DE CASO: Primigesta, 26 anos, idade gestacional 
de 27 semanas, admitida por amniorrexe prematura, com indi-
cação de cesariana imediata. Antecedente de AEH com inibidor 
de C1 normal em acompanhamento com imunologista. Infor-
mado que não houve profilaxia instituída. Na avaliação, foi ob-
servado Mallampati II e ausência de sinais de comprometimento 
de via aérea. Paciente monitorizada com monitorização básica 
e material para via aérea difícil foi assegurado. Havia reserva de 
dois concentrados de plasma fresco congelado e 1 g de ácido 
tranexâmico, em caso de angioedema, conforme orientado pelo 
especialista. Anestesia regional foi considerada a técnica mais 
adequada. Realizado bloqueio subaracnóideo com injeção de 
bupivacaína hiperbárica 12 mg e morfina 60 mcg. Procedimento 
anestésico-cirúrgico transcorreu sem intercorrências com dura-
ção total de 1h. Acompanhado paciente até alta hospitalar sem 
complicações. DISCUSSÃO: Embora seja uma condição rara, é 
de extrema importância que haja conhecimento acerca do AEH 
visando o manejo adequado de possíveis complicações no pe-
rioperatório. A asfixia é a causa mais comum de mortalidade e 
o trauma anestésico-cirúrgico são potenciais gatilhos para uma 
crise de AEH. Crises que envolvem o trato respiratório requerem 
tratamento urgente a fim de evitar potencial morbimortalidade, 
sendo a prioridade a permeabilidade da via aérea. Em caso de 
cesariana, a anestesia regional é recomendada e a intubação 
evitada, se possível. A intubação quando necessária, torna-se 
mandatória a profilaxia. O concentrado de inibidor de C1 é o 
tratamento de escolha na crise de AEH e na profilaxia para pro-
cedimentos durante a gravidez. Os antifibrinolíticos ou plasma 
fresco congelado podem ser considerados na indisponibilidade 
da primeira opção. Diante do edema progressivo, a intubação ou 
traqueostomia podem ser necessárias e na iminência de asfixia, a 
cricotireoidostomia deve ser prontamente executada.
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Autores: Alícia Araújo dos Reis, Ana Luiza Lacerda Santos, Beatriz Mano 
Guimarães, Larissa Terra Freire, Gustavo Henrique Bortolozzo Correa, 
Monique Angela Freire Carciliano.
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INTRODUÇÃO: Uma das principais complicações durante a 
gestação, relacionada as síndromes hipertensivas, é a síndro-
me HELLP. Caracterizada pela tríade: hemólise (H), aumento das 
enzimas hepáticas (EL) e plaquetopenia (LP) em paciente com 
pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, os sinais e as manifestações clíni-
cas mais frequentes são: proteinúria, hipertensão, dor epigástri-
ca, náuseas e cefaleia. Por ser um quadro de alta mortalidade, 
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o objetivo do relato é discorrer sobre o manejo anestésico em 
uma paciente com síndrome HELLP. RELATO DE CASO: Gestan-
te, 36 anos, 32 semanas, admitida no pronto-socorro obstétrico 
do HUAV, com quadro de crise hipertensiva, em tratamento com 
metildopa 500 mg, sem controle adequado. Associado mal-es-
tar, náusea, vômito, cefaleia, edema de MMII e dificuldade para 
dormir. Infusão de sulfato de magnésio em BIC. Relata alergia à 
aspirina e à dipirona. Exame físico: BEG, consciente, orientada, 
corada, afebril, edema +3/+4. Saturação O2 95%. FC: 89 bpm. PA: 
160/90 mmHg. ACV: BNF 2T s/ S/C/E. AR: MVF s/ RA. Glasgow 15, 
pupilas isocóricas e fotorreagentes. BCF: 139 bpm, altura uterina: 
28 cm. Plaquetas: 51.000/mm³. Bilirrubina total: 0,94 mg/dL. Bilir-
rubina direta 0,06 mg/dL. Bilirrubina indireta: 0,88 mg/dL. DHL: 
395U/L. TGO: 64U/L. TGP: 73U/L. Encaminhada ao bloco cirúrgico 
para cesariana. Na entrada da sala cirúrgica, apresenta quadro de 
crise convulsiva, com momentânea perda de consciência e tur-
vação visual. Restabelecida rapidamente. Reavaliado caso pelo 
anestesiologista, optou pela realização do bloqueio espinhal. 
Lateralizada à direita, oxigenioterapia. Realizado raquianeste-
sia com cloridrato de bupivacaína 0,5% hiperbárica, morfina 50 
mcg, metaraminol 500 mcg/ml. Manutenção do sulfato de mag-
nésio. Procedimento sem intercorrências. RN: Apgar 9 e 10. Inter-
nação clínica por cinco dias para cuidados, controle pressórico 
e tratamento da infecção do trato urinário. Com pressão arterial 
normalizada, no quinto dia, recebeu alta hospitalar. DISCUS-
SÃO: Quando a pré-eclâmpsia se manifesta com clássica síndro-
me HELLP, coagulopatia, disfunção grave de múltiplos órgãos e o 
parto cesariano é indicado, a anestesia geral pode ser o método 
mais seguro. Porém, evidências literárias recentes a respeito do 
manejo anestésico da paciente com síndrome HELLP que deverá 
submeter-se à cesariana não são totalmente claras quanto à me-
lhor indicação de conduta. No presente caso, mediante avaliação 
criteriosa do profissional, a opção pelo bloqueio raquídeo, mes-
mo com distúrbio neurológico agudo e controlado, mostrou-se 
seguro e o desfecho foi favorável. Conforme referências e evi-
dências, estudos devem ser necessários para indicar qual melhor 
técnica anestésica deva ser empregada nos casos de gestantes 
com quadro de pré-eclâmpsia grave e síndrome HELLP clássica.
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INTRODUÇÃO: O angioedema hereditário (AEH) é doença au-
tossômica dominante, que se manifesta por crises súbitas, recor-
rentes e de gravidade variável de edema subcutâneo e submu-
coso. Pode ocorrer espontaneamente ou em resposta a fatores 
estressantes como anestesia ou cirurgia. O AEH é secundário à 
diminuição do nível plasmático ou alteração no inibidor de C1, 
com aumento da bradicinina e da permeabilidade vascular, 
sendo definido como imunodeficiência primária do sistema 
complemento. Apresenta-se em qualquer região do corpo, es-
pecialmente em face e extremidades, não sendo pruriginoso 

ou eritematoso. Mulheres são mais propensas a serem sinto-
máticas que homens, especialmente por conta da influência 
hormonal na síntese de bradicinina. Várias medidas devem ser 
adotadas no período perioperatório de forma a evitar crise agu-
da e a profilaxia deverá ser realizada durante a gestação, antes 
de qualquer procedimento cirúrgico. Relatamos o caso de ges-
tante com AEH tipo I submetida à cesariana. RELATO DE CASO: 
Primigesta, 23 anos, 75 kg, 1,65 m, diagnosticada com AEH do 
Tipo I aos 19, após ser internada por edema de face e membros 
superiores atribuído a episódio de ansiedade. Mallampati I. Sem 
outra comorbidade ou uso de medicação regular. Havia histórico 
familiar de AEH. Uma hora antes da cesariana, foi administrada 
dose de inibidor de C1 -INH 500UI intravenoso de forma lenta 
(2-4 minutos) e reservadas duas bolsas de plasma fresco conge-
lado, já que o antagonista de receptor de bradicinina (icatiban-
to) não estava disponível. Na SO, foi submetida à monitorização 
com cardioscopia, PANI e SpO2. Com acesso periférico 18G em 
membro superior esquerdo, foi iniciada infusão de cefazolina 2 
g e dexametasona 10 mg. Administrado a seguir 1g em bólus de 
ácido tranexâmico. Em decúbito lateral esquerdo, após cuidados 
de antissepsia e assepsia, foi realizado bloqueio subaracnóideo 
L3-L4 simples em primeira tentativa, com injeção de bupivacaína 
0,5% hiperbárica 12 mg e morfina 80 µg. Após oito minutos, o 
bloqueio sensitivo se localizava em T2. O procedimento cirúrgico 
durou 110 minutos, sem intercorrências. Ao final, administrados 
dipirona 2 g e ondansetrona 4 mg, Foi encaminhada para a enfer-
maria com dipirona e cetorolaco prescritos regularmente, tendo 
alta após 70 horas, negando queixa álgica e sem manifestações 
cutâneas. DISCUSSÃO: Há poucos relatos que abordem a evo-
lução do AEH durante a gravidez, parto e puerpério. Pacientes 
com AEH não respondem ao uso de corticoide nas crises e deve 
haver fator C1-INH recombinante disponível para tratamento de 
episódio agudo grave, antagonistas dos receptores da bradicini-
na (icatibanto) ou, se não disponíveis, plasma fresco congelado. 
A anestesia locorregional é preferível à anestesia geral, por ser a 
última implicada em crises de difícil controle. Apesar de ser do-
ença rara, o anestesiologista precisa reconhecer a fisiopatologia 
do AEH, sendo fundamental a discussão multidisciplinar para o 
planejamento adequado do ato anestésico-cirúrgico.
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203 - Raquianestesia em paciente portadora 
de espondilite anquilosante avançada 
submetida à cesariana: relato de caso
Autores: Bárbara Nunes Terol, Fabrício Tavares Mendonça, Estefane 
Evelin Gaspar da Silva, Kiara Pissinate Delunardo, José Carlos Dantas 
Arboés.

Instituições: Hospital de Base do Distrito Federal - Hospital Materno 
Infantil de Brasília  
INTRODUÇÃO: A espondilite anquilosante (EA) predomina em 
homens (proporção 5:1) e pessoas brancas. Apresenta acometi-
mento progressivo do esqueleto axial, sobretudo a coluna ver-
tebral, com sacroileíte frequentemente evidenciada. A rigidez 
óssea dificulta a intubação e os bloqueios de neuroeixo podem 
ser impossíveis, devido à mobilidade limitada e aos espaços in-
terespinhosos reduzidos. RELATO DE CASO: ERLS, feminina, ne-
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gra, 30 anos, G5Pn1Pc2A1, idade gestacional de 38 semanas e 4 
dias. Portadora de EA com sintomas desde os 16 anos, tornou-se 
acamada há cerca de cinco anos, após segunda gestação. Seu 
diagnóstico foi confirmado há quatro anos e mantém acompa-
nhamento no Hospital Sarah Kubitscheck, com uso contínuo de 
golimumabe injetável semanal. Apresenta postura ereta, sem 
extensão ou flexão da coluna e incapacidade em abduzir ou fletir 
o quadril. Não consegue sentar ou deambular, mas permanece 
em pé com apoio e refere independência em atividades de vida 
diária. Foi admitida no centro obstétrico do Hospital Materno In-
fantil de Brasília (HMIB) por dor em baixo ventre e redução da 
movimentação fetal, com cesárea indicada. A paciente possui 
Mallampati II, com abertura bucal maior que três centímetros 
e extensão cervical satisfatória. A raquianestesia permaneceu 
como primeira escolha da equipe, por apresentar maior benefí-
cio ao binômio materno-fetal. Após consentimento, paciente foi 
posicionada em decúbito lateral esquerdo com apoio da equi-
pe, mantida com pernas flexionadas em aproximadamente 30°. 
Após quatro punções medianas (as três primeiras não traumáti-
cas), em L2-L3, com agulha Quincke 25G, houve sucesso, com re-
fluxo de líquor cefalorraquidiano claro e normotenso. Realizada 
administração de 12,5 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5%, 2,5 
mcg de sulfentanil e 80 mcg de morfina, com bloqueio sensitivo 
testado até T4. Nascimento de feto único, masculino, em ótimas 
condições. Ato sem intercorrências.  DISCUSSÃO: A EA com de-
formidade grave pode inviabilizar o bloqueio do neuroeixo, pois 
a calcificação dos ligamentos interespinhosos e a formação de 
osteófitos limitam a capacidade da parturiente em se flexionar 
anteriormente, o que dificulta principalmente o acesso media-
no. Além de considerarmos a punção paramediana durante a 
raquianestesia, é prudente punção peridural baixa, pois esse es-
paço é mais estreito nas portadoras de EA e os anestésicos locais 
costumam atingir níveis mais altos. Independente da gravidade 
da EA, a anestesia geral pode conferir riscos ao feto e à mãe, pois, 
mesmo na ausência de preditores, existe elevado risco de fra-
turas e possível insuficiência vertebrobasilar durante o manejo 
da via aérea. Desse modo, o bloqueio de neuroeixo permanece 
como técnica de escolha apesar do desafio.
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220 - Segurança do uso de anestesia regional 
para cesárea em paciente com placenta prévia 
e acretismo placentário sem instabilidade 
hemodinâmica com abordagem cirúrgica 
multidisciplinar
Autores: Wil Osires Fernandes, Italo Pires Gomes.

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí - FMJ 

INTRODUÇÃO: Acretismo placentário (AP), uma forma anôma-
la de implantação placentária associada à placenta prévia total 
(PPT). É uma das principais causas de sangramento materno no 
intraoperatório bem como é a principal indicação de histerecto-
mia em pacientes submetidos à cesárea.  Quando esta condição 
é identificada antes do parto, é possível o planejamento de uma 
abordagem multidisciplinar do caso bem como a adoção de 

técnica anestésica adequada, resultando em melhor desfecho 
para o paciente. RELATO DE CASO: JPSFS, 36 anos, sem história 
prévia de comorbidades, idade gestacional de 35 semanas e 2 
dias, secundigesta com cesárea anterior, diagnóstico ultrassono-
gráfico de placenta prévia centro total e acretismo placentário, 
foi agendada para cesárea eletiva com abordagem conjunta de 
cirurgia vascular devido a alto risco de sangramento no intra-
operatório. Exames de entrada foram: Hb: 10,2g/dL, Ht: 31,0%, 
plaquetas: 210.000/mm3, coagulograma sem alterações. Sinais 
vitais: FC: 75bpm , PA: 132/78mmHg, spO2: 99% em ar ambiente, 
Tax: 36,5º C, sem demais alterações dignas de nota. Apesar de 
risco de sangramento ser considerado alto, optou-se pela reali-
zação de anestesia regional, pois a abordagem em conjunto com 
cirurgia vascular para balonamento de artérias hipogástricas mi-
nimizou este risco no intraoperatório. Deste modo foi realizada 
raquianestesia após assepsia de região lombar, com punção 
paramediana com agulha Quincke 27G e injeção de 12,5 mg de 
bupivacaína pesada e 80 mcg de morfina e posterior passagem 
de cateter peridural com agulha Tuohy 17g. Após confirmação 
de nível de bloqueio anestésico adequado, procedeu-se com 
abordagem da equipe de cirurgia vascular com punção bilate-
ral de artéria femoral comum (AFC) e balonamento de artérias 
hipogástria bilateral. Após o balonamento, procedeu-se com a 
cesárea e posterior histerectomia, sem nenhuma intercorrência 
ou sangramento importante. Houve necessidade de comple-
mentação anestésica com a administração de 10 ml de levopu-
bivacaína 10% com vasoconstritor.  Após fechamento de parede 
abdominal, foram retirados os balões e feita a devida hemosta-
sia. A seguir, a paciente foi encaminhada para a UTI acordada e 
hemodinamicamente estável e teve alta no segundo PO, sem 
necessidade de transfusão. DISCUSSÃO: a raquianestesia é 
considerada o padrão ouro para cesárea de pacientes sem ins-
tabilidade hemodinâmica e outras contraindicações em países 
desenvolvidos, apresentando menores taxas de complicação 
quando comparado à anestesia geral. O acretismo placentário 
é um importante fator de risco para sangramento intraope-
ratório e o emprego de anestesia regional ou anestesia geral, 
neste contexto, ainda permanece controverso. CONCLUSÃO: 
Neste presente relato, foi demonstrado que em paciente he-
modinamicamente estável, quando submetido a uma abor-
dagem cirúrgica multidisciplinar, é possível utilizar anestesia 
regional com segurança para o paciente.
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239 - Ultrassonografia no manuseio de fratura de 
cateter em paciente obstétrica: relato de caso
Autores: Pedro Henrique Antunes Freitas Martins, Fabiano dos Santos 
Martins, Wesley Silva de Oliveira, José Eduardo Guimarães Pereira, Gi-
sele Passos da Costa Gribel, André Teixeira Souza Stehling.

Instituição: Hospital Central do Exército 

INTRODUÇÃO: A fratura de cateter peridural ocorre durante 
a remoção do mesmo e resulta na permanência de fragmento 
na região dorsal. Embora rara, a ocorrência leva a um dilema 
da prática do anestesiologista. RELATO DE CASO: Gestante 40 
semanas, 24 anos, GIII, PII, IMC28, ASA II, em trabalho de parto 
(TP). Realizada analgesia de parto, aos 5 cm sob raquianestesia, 
com bupivacaína isobárica 1,5 mg e fentanil 15 μg por agulha 
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25 Quincke e peridural agulha 16 à Dogliotti, com passagem de 
cateter peridural combinadas.  Administrado dose-teste (60 mg 
de lidocaína a 2%) e mais 50 mg de lidocaína  a 1% durante o TP. 
Parto vaginal eutócico  após 2 horas, sem intercorrências, peso 
neonatal  3,275 g e Apgar 7,8. Retirado o cateter,  foi constatada 
fratura de segmento de 4 cm retido na paciente.  A paciente foi 
acompanhada pelo serviço de anestesiologia. No primeiro dia 
pós-parto normal, a paciente apresentava dor escapular direita e 
cefaleia sem relação com decúbito. Mantida com dipirona 6 g/d 
regular e hidratação oral. No segundo dia de PPN, manteve ce-
faleia na nuca e melhorava com decúbito. Acrescentada cafeína 
460 mg/ dia e diclofenaco 150 mg/d, com remissão no quarto dia 
PPN. Realizada ultrassonografia na região lombossacra, bilateral, 
constatando-se a presença de fragmento de cateter de 4 cm na 
musculatura para vertebral à direita em posição longitudinal 
entre L4-L5 (FIG 1). A ressonância magnética mostrou protrusão 
discal posterior para mediana direita de base larga em L5-S1 e 
mais pronunciada em L4-5, ambas endentando o saco dural e 
ocupando parcialmente os recessos foraminais inferiores. Canal 
raquiano amplo. Cone medular de sinal preservado. Sem detec-
ção de corpo estranho.  DISCUSSÃO: Na literatura relaciona-se a 
ocorrência com tração de cateter preso (em ligamento amarelo, 
nó no espaço epidural ou processos espinhosos), retirá-lo pela 
agulha várias vezes, ou comprimento excessivo, além de falha no 
controle de qualidade.  As recomendações são de abordagem 
com força mínima em decúbito lateral (DL), rotação ou remontar 
à posição do bloqueio. Deparando-se com dificuldade, aumen-
tar a flexão do dorso no  DL. Inspecionar sempre o cateter e agu-
lha antes da punção e introduzir de 4-5 cm de cateter e nunca 
retirá-lo através da agulha. Nos pacientes assintomáticos, a con-
duta deve ser expectante. A ressonância é o padrão ouro para 
esses casos e nas fibroses secundárias, mas pode não detectar 
fragmentos pequenos sem halo inflamatório. O cateter na região 
da musculatura em posição longitudinal pode ser facilmente 
percebido na US dessas pacientes.
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251 - Uso de uterotônicos para prevenção 
de hemorragia pós-parto em cesárea: um 
levantamento da prática no Brasil
Autores: Lucas Augusto Carvalho e Raso, Beatriz Lemos da Silva Mandim, 
Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Deborah Rodrigues da Cunha 
Alves Bento, Marina Monteiro Figueiredo Rezende, Ana Paula Lemos 
Carneiro.

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

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A cesariana é a cirurgia de mé-
dio porte mais realizada no mundo, no entanto, não é um pro-
cedimento isento de riscos, com mortalidade materna de 2,2 
a cada 100 mil procedimentos. Hemorragia pós-parto (HPP) 
ainda é a principal causa mundial de óbito nesse contexto e 
sua prevenção deve ser ativa. Apesar dos dados expressivos, 
até hoje não existe uniformidade na conduta. O primeiro con-
senso internacional sobre o uso de uterotônicos em cesárea, 
elaborado na tentativa de unificar o manejo e reduzir a HPP, foi 
publicado apenas em 2019. O objetivo deste estudo é avaliar o 

cenário nacional atual sobre a prática de administração de ute-
rotônicos em cesárea e comparar os dados encontrados com 
as recomendações. MÉTODO: Após aprovação pelo comitê de 
ética, um questionário foi enviado a todos anestesiologistas 
associados à Sociedade Brasileira de Anestesiologia. A pesqui-
sa de preenchimento on-line continha perguntas de múltipla 
escolha em relação à prática individual do uso de uterotônicos 
em cesáreas, especificando a dose utilizada, o momento e via 
de administração. Foram excluídos do trabalho aqueles profis-
sionais que relataram realizar menos de vinte cesáreas ao ano, 
além de todos os residentes. RESULTADOS: Foram obtidas 914 
respostas ao questionário, sendo a amostra final composta por 
731 anestesiologistas, após eliminação dos indivíduos que pre-
enchiam os critérios de exclusão. Ao anestesiar uma parturien-
te submetida a um parto cesáreo, 53% dos anestesiologistas 
utilizam 1-3UI endovenoso de ocitocina como esquema inicial 
para prevenção de hemorragia pós-parto (HPP), enquanto 19% 
optam por 4-9 UI em bólus, 13% 10UI em bólus e 15% utilizam 
outros esquemas. Após o bólus inicial, 44% dos profissionais 
não iniciam rotineiramente infusão contínua endovenosa de 
ocitocina, enquanto 39% iniciam no esquema 7-10UI/h e o res-
tante, em outros esquemas. Como segunda linha de tratamen-
to, 88% dos participantes escolhem ergometrina ou metilergo-
metrina e 8% preferem misoprostol. O ácido tranexâmico não 
é utilizado como adjuvante por 39% dos anestesiologistas, em 
oposição a 39% que o utilizam após falha das medidas iniciais 
de HPP e 22% que o utilizam preventivamente em casos de 
alto risco para hemorragia pós-parto. CONCLUSÃO: As condu-
tas adotadas pelos anestesiologistas são heterogêneas e, mui-
tas vezes, desatualizadas em relação às evidências recentes. De 
maneira geral, no consenso, é recomendado iniciar a preven-
ção com a infusão de 3UI de ocitocina em bólus lento, seguido 
de infusão contínua 7,5-15UI/h. Se necessário, repetir o bólus 
de ocitocina e considerar precocemente o uso de agentes de 
segunda linha em uma estratégia multimodal, principalmen-
te ergometrina, metilergometrina ou misoprostol. É esperado 
que esse levantamento abra caminho teórico para mais discus-
sões sobre o tema e, em última instância, resulte em ganhos 
para o paciente, após maior divulgação das diretrizes atuais.
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ANESTESIA EM PEDIATRIA

014 - Anestesia em neurocirurgia pediátrica 
para ressecção de tumor medular cervical: 
monitorização neurológica e técnica 
anestésica ideal
Autores: Bruna Barbosa Mukarzel, Mariana Menegat Dias Cordeiro, Tatiana 
Goldgaber Borges, Sylvio Valença de Lemos Neto, Carolina Santos da Silveira.

Instituição: INCA 

INTRODUÇÃO: A monitorização neurofisiológica intraopera-
tória (MNIO) em cirurgias de alto risco para lesões neurológicas 
vem se estabelecendo no cenário de cirurgias cada vez mais 
tecnicamente avançadas. A escolha da estratégia anestésica 
é fundamental para garantir que a monitorização intraope-
ratória seja precisa e, assim, garanta o melhor desfecho pós-
-operatório. No caso apresentado, o uso da monitorização foi 
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imprescindível para minimizar o risco de lesões neurológicas 
permanentes graves, diante da apresentação do tumor e di-
ficuldade cirúrgica intrínseca na neurocirurgia pediátrica. RE-
LATO DE CASO: M.B.T, feminina, 3 anos, sem outras comorbi-
dades, foi submetida à neurocirurgia para ressecção de tumor 
medular a nível de C3-C6. A MNIO incluiu potencial evocado 
motor (PEM) de membros superiores e inferiores, potencial 
evocado somatossensorial (PESS) de membros superiores e 
inferiores, eletromiografia livre e estimulada dos níveis C4-C5, 
C5-C6, C6-C7, C8-T1, T2, L4-L5, L5-S1 bilateral e eletroencefa-
lograma contínuo. Todas as técnicas de monitorização foram 
realizadas continuamente, de forma sequenciada, e seus acha-
dos comunicados à equipe cirúrgica. Foi realizada indução 
anestésica inalatória, seguida de manutenção com anestesia 
venosa por infusão contínua de propofol, alvo guiado por ín-
dice bispectral. Fentanil, lidocaína e cetamina foram utilizados 
na indução, sendo cetamina, remifentanil e dexmedetomidina 
mantidos em infusão contínua. Não foi utilizado bloqueador 
neuromuscular (BNM). Não houve prejuízo na obtenção de si-
nais pela MNIO que pudesse ser atribuído a técnica anestési-
ca. No final do procedimento cirúrgico, as respostas evocadas 
sensitivas e motoras eram semelhantes às obtidas no pré-ope-
ratório. DISCUSSÃO: O principal desafio para o anestesiolo-
gista diante do uso de MNIO é a escolha da técnica anestésica 
que não interfira na monitorização, o que poderia prejudicar 
o desfecho cirúrgico. Optou-se pelo uso da anestesia venosa 
total devido ao potencial dos anestésicos inalatórios afetarem 
a monitorização de PESS e PEM, reduzindo a amplitude e au-
mentando a sua latência, enquanto o propofol apresenta efei-
tos mínimos. A cetamina pode ser utilizada de forma segura, 
pois promove o aumento dos potenciais e uma facilitação em 
sua captação. O uso do remifentanil foi baseado no fato de que 
potenciais evocados podem ser registrados até mesmo em do-
ses muito elevadas de opioides, tendo assim quase nenhuma 
influência na MNIO. Apesar de descrito o uso de reversores do 
bloqueio neuromuscular ou TOF para acompanhamento do 
bloqueio neuromuscular, não utilizamos BNM devido ao risco 
de afetar o PEM e EMG. A dexmedetomidina foi utilizada como 
adjuvante, apesar de dados conflitantes na literatura sobre sua 
influência na MNIO. A principal estratégia foi a manutenção 
dos anestésicos em infusões contínuas, de forma a evitar flu-
tuação de nível em sítio efetor, gerando alterações que pode-
riam ser equivocadamente interpretadas na MNIO como lesões 
neurológicas.
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015 - Anestesia em paciente com epidermólise 
bolhosa distrófica: série de casos
Autores: Gabriel Ferraz Campos Basilio, Marlon Ferreira Santos, Vinicius 
Oliveira Domingues, Luís Cláudio de Araújo Ladeira, Rodolfo Carvalho 
Soeiro Machado, Eduardo dos Reis Peixoto.

Instituição: CET/SBA Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília 

INTRODUÇÃO: A epidermólise bolhosa distrófica (EBD) é uma 
doença genética rara caracterizada pelo aparecimento de 
bolhas generalizadas devido à fragilidade mucocutânea por 
alterações de adesão celular. O presente estudo tem como ob-

jetivo descrever uma série de anestesias de pacientes portado-
res desta doença. RELATOS: Trata-se de 7 pacientes com faixa 
etária de 3 a 26 anos. Os procedimentos propostos envolveram 
correção cirúrgica de sindactilia (3 casos), exodontia (1 caso), 
desbridamento e amputação de tecido acometido por carci-
noma espino celular (2 casos) e dilatação esofagiana (2 casos). 
Realizados sob anestesias gerais (3), raquianestesia (1), seda-
ções (2) e bloqueio periférico (1). Foram adotados cuidados 
extras: na monitorização de pressão não invasiva, evitou-se 
completamente o uso de esfigmomanômetro; para ECG uti-
lizou-se de eletrodos sem superfície adesiva, fixados com um 
aparato a base de filme radiológico e ataduras;  oximetria utili-
zada em dedo menos acometido pela doença, ou equipamen-
to próprio para recém nascidos, evitando a pressão continua; 
e a venóclise em locais de pele íntegra sem uso de garrotes. 
Em apenas dois casos foi necessária a punção de acesso ve-
noso central, ecoguiada.  Em todos os casos, foi minimizado 
o contato prolongado do paciente com a maca cirúrgica. Em 
todos os casos foram relatados preditores de via aérea difícil, 
sendo o Mallampati e a abertura bucal limitada os mais co-
muns.  Quando realizada sedação, optou-se pelas medicações 
dextrocetamina e dexmedetomidina em infusão continua, e 
propofol reservado para momentos de mais estímulo. Nos ca-
sos de intubação, 1 nasotraqueal e 2 orotraqueal, utilizou-se 
tubo com menor diâmetro possível, evitando-se a pressão da 
máscara facial durante pré-oxigenação. DISCUSSÃO: A anes-
tesia deve se pautar em dois grandes pilares: diminuir lesões 
dermatológicas e cuidados com via aérea difícil. A EBD é uma 
doença rara, grave e de pequena sobrevida, são pacientes de 
faixa etária pediátrica ou jovens adultos com baixo peso e ne-
cessidade de procedimentos cirúrgicos e invasivos repetidos. 
A monitorização deve evitar, se possível, pressões continuas da 
oximetria e da pressão não invasiva, além de se evitar materiais 
adesivos à pele. O manejo de via aérea deve ser realizado com 
intubação orotraqueal e ou nasotraqueal, e reduzir a manipu-
lação excessiva, pois apesar da mucosa oral ser muito sensível, 
o epitélio pseudoestratificado ciliado da laringe e traqueia não 
são acometidos pela doença. Assim, materiais extraglóticos 
devem ser evitados. A extubação segura com paciente em pla-
no superficial deve ser preferência.
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016 - Anestesia em paciente com hérnia 
diafragmática congênita associada a derrame 
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INTRODUÇÃO: A hérnia diafragmática congênita (HDC) é um 
defeito na formação do diafragma com incidência aproxima-
da de 1:3000 nascidos vivos. Essa condição se caracteriza pela 
comunicação livre entre as cavidades abdominal e torácica 
durante estágios críticos do desenvolvimento embrionário. A 
protrusão das estruturas abdominais nesse período causa hi-
poplasia pulmonar devido à compressão sobre o parênquima 
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do pulmão afetado e também, em grau variável, do pulmão 
contralateral. Essa anormalidade gera aumento da resistência 
vascular com hipertensão pulmonar, sendo esta a maior cau-
sa de morbimortalidade em neonatos com HDC. RELATO DE 
CASO: Paciente, 7 dias, masculino, termo de 38 semanas, 2,8kg, 
ASA IV, filho de mãe drogadita, tabagista e etilista, com diag-
nóstico de hérnia diafragmática congênita com derrame peri-
cárdico volumoso. Ultrassonografia de tórax mostrava falha de 
fechamento na região anterior do diafragma (Hérnia de Mor-
gagni) cursando com herniação focal do parênquima hepático 
do lobo esquerdo para a cavidade torácica, tocando a ponta do 
coração, com possível ausência do pericárdio na região ante-
rior. Paciente com indicação de correção de hérnia diafragmá-
tica e drenagem de derrame pericárdico. Admitido intubado, 
monitorizado com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão 
arterial não invasiva. Apresentava cateter venoso central de in-
serção periférica (PICC) e venóclise periférica. A indução anes-
tésica foi realizada com sufentanil 1 mcg/kg, sevoflurano 2,5% 
e rocurônio 1,2 mg/kg. Optou-se por cateterização de artéria 
radial e sondagem vesical. O paciente apresentou instabilida-
de discreta durante a drenagem do líquido pericárdico, com 
tendência a hipotensão, sem arritmias, corrigida com reposi-
ção volêmica. Mantido relaxamento muscular otimizado com 
rocurônio 0,3 mg/kg intermitente e realizado ajustes nos parâ-
metros ventilatórios. Coletadas gasometrias arteriais para con-
trole, com presença de hipercapnia permissiva. Realizada re-
posição volêmica com solução balanceada com albumina 5%, 
além de 15ml/kg de concentrado de hemácias. Ao final do pro-
cedimento, paciente reencaminhado à UTI neonatal intubado, 
hemodinamicamente estável, sem droga vasoativa, com infu-
são de fentanil 2 mcg/kg/h para sedoanalgesia. DISCUSSÃO: O 
manejo anestésico durante a correção de hérnia diafragmática 
congênita envolve grandes desafios em relação à ventilação 
mecânica, manejo hemodinâmico e hipertensão pulmonar no 
neonato. As recomendações atuais para ventilação mecânica 
convencional incluem pressão de pico PaCO² entre 50 e 70 
mmHg. Não é recomendado o uso rotineiro de óxido nítrico 
inalatório. É recomendada a manutenção de pressão arterial 
de frequência cardíaca na faixa normal para idade gestacional, 
débito urinário >1ml/kg/h e lactato <3mmol/L. Em casos de fa-
lência cardiorrespiratória refratária, é indicado o uso de circula-
ção extracorpórea com membrana de oxigenação. 
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Down é considerada a alteração 
genética mais comumente associada à cardiopatia congênita 
do tipo defeito do septo atrioventricular forma total. Entre os 

desfechos clínicos associados a esta cardiopatia estão morte 
prematura devido à insuficiência cardíaca congestiva e/ou 
hipertensão arterial pulmonar. A correção cirúrgica precoce é 
obrigatória, devendo ser realizada entre 3 e 6 meses de idade, 
o que minimiza o risco de morte prematura. Os resultados ci-
rúrgicos melhoraram ao longo dos anos devido aos refinamen-
tos nas técnicas anestésicas, cirúrgica e de circulação extra-
corpórea e no manejo pós-operatório. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: 
foram analisados retrospectivamente dados do perioperatório 
de 50 pacientes portadores de síndrome de Down com defei-
to do septo atrioventricular forma total operados entre 2016 
e 2021, tais como gênero, idade, grau de hipertensão arterial 
pulmonar, comorbidades não-cardíacas, medicações de uso 
crônico, técnica anestésica utilizada, via aérea difícil, uso de 
drogas para suporte cardiovascular, complicações intraope-
ratórias, extubação traqueal em sala ou na Unidade de Recu-
peração Cardiotorácica (URCT), bem como a necessidade de 
reintubação, analgesia pós-operatória, complicações pós-ope-
ratórias, tempo de permanência na URCT e a mortalidade intra 
e pós-operatória. DISCUSSÃO: Nos pacientes analisados, o gê-
nero feminino foi prevalente. A idade variou de 2 a 22 meses. 
A maioria dos pacientes apresentava hipertensão arterial pul-
monar. Desnutrição e hipotireoidismo eram as comorbidades 
não-cardíacas mais frequentes. As drogas de uso crônico mais 
utilizadas foram furosemida, captopril, espironolactona. Todos 
os pacientes foram submetidos à anestesia geral balanceada 
e os fármacos mais utilizados foram remifentanil, sevoflurano 
e rocurônio. Embora seja relatada na literatura via aérea difí-
cil em portadores de síndrome de Down, não foram relatadas 
dificuldades à laringoscopia e à intubação traqueal. As drogas 
de suporte cardiovascular mais empregadas foram milrinone 
e adrenalina em associação. As complicações intraoperatórias 
mais frequentes foram bradicardia e bloqueio atrioventricu-
lar temporário. Dos pacientes extubados em sala de cirurgia 
(52,0%) apenas 2,0% necessitaram de reintubação, compa-
rados com 16% daqueles extubados na URCT. Para analgesia 
pós-operatória, foram utilizados cetoprofeno, morfina e dipiro-
na como medicações mais prevalentes. As complicações pós-
-operatórias mais observadas foram insuficiência respiratória, 
hipotensão e sangramentos. A maioria dos pacientes (66,0%) 
permaneceram na URCT por um tempo menor que 7 dias. En-
tre todos os pacientes analisados, não ocorreram óbitos no in-
traoperatório e a mortalidade pós-operatória foi de 4,0%.
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021 - Anestesia em recém-nato com onfalocele 
rota: relato de caso
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INTRODUÇÃO: Onfalocele é um defeito de parede abdominal 
na inserção do cordão umbilical na linha média, que cursa com 
a herniação de diversos órgãos abdominais, sendo os mais co-
muns as alças intestinais, estômago e fígado. Apresenta incidên-
cia de 2,5 :10.000 nascidos vivos. Quanto maior o defeito, maior 
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o risco de complicações imediatas como a ruptura. Existe a asso-
ciação desta doença com anomalias cromossomiais, como tris-
somias do 18, 13 e 21, e malformações congênitas (cerca de 20% 
alterações cardíacas). Assim como síndromes genéticas, como a 
pentalogia de Cantrel (onfalocele, defeitos do esterno, diafrag-
ma anterior e cardíacos) e a síndrome de Beckwith-Wiedemann 
(onfalocele, macroglossia e gigantismo). RELATO DE CASO: RN 
A.C.S.C, IG: 34 semanas, masculino, 2,5 kg, AIG, cuja mãe não re-
alizou acompanhamento pré-natal regular, tendo sido realizado 
o diagnóstico antenatal de onfalocele apenas na admissão do 
hospital no dia do parto. Nascido de cesariana, com bolsa rota na 
SO, Apgar 4/7, tendo sido submetido a dois ciclos de ventilação 
sob pressão positiva, sem resposta satisfatória, seguida por IOT. 
Houve perda acidental do clamp umbilical, com sangramento 
importante durante o nascimento. Encaminhado à sala cirúrgica 
em caráter de urgência, devido à onfalocele rota com exposição 
hepática e intestinal. Neonato instável hemodinamicamente e 
hipotérmico, foi submetido à anestesia geral com sevofluora-
no pelo TOT e colocação de manta térmica. Puncionado acesso 
venoso profundo pela equipe da cirurgia pediátrica, após múl-
tiplas tentativas frustradas de acessos periféricos e intraósseos. 
Iniciada a administração de ampicilina e gentamicina, hidrata-
ção vigorosa, com uso de solução fisiológica 0,9% manutenção 
e em três etapas de 20 ml/h, infusão contínua de SG 5% em BI1 
e hemotransfusão de hemácias, rocurônio 4 mg IV, fentanil 4µg 
IV em bólus e reposição de gluconato de cálcio 25 mg. Manteve 
instabilidade hemodinâmica, sendo iniciados dobutamina 10 
µg.kg-1.min-1 e dopamina 10 µg.kg-1.min-1-1, posteriormen-
te substituída por adrenalina em infusão na dose 0,05 µg.kg-1.
min-1-1. Submetido à redução parcial do conteúdo herniário e 
colocação de silo. Após tempo cirúrgico total de 240 minutos, 
o RN foi então encaminhado à UTI neonatal, sob ventilação me-
cânica e uso de aminas vasoativas. Evoluiu com sangramento 
difuso e PCR refratária às manobras de reanimação, seguido 
de óbito, após três horas na UTI. DISCUSSÃO: O manejo clínico 
do paciente com onfalocele rota exige interação multidiscipli-
nar entre a equipe de obstetrícia, neonatologia, anestesiologia 
e cirurgia pediátrica. Como também, da cirurgia cardíaca, caso 
haja suspeita de malformações cardíacas associadas. O manejo 
clínico deve considerar a intubação precoce em sequência rá-
pida, com aspiração do conteúdo gástrico, aquecimento ativo, 
minimizar a perda de calor, hidratação vigorosa, início precoce 
de aminas vasoativas, a fim de manter o fluxo cerebral mínimo, a 
perfusão tecidual e a manutenção do débito cardíaco adequado. 
Fetos com onfalocele apresentam alta mortalidade, associada ao 
tamanho do defeito na parede e a presença de malformações 
ou cromossomopatias associadas. No nosso caso, o desconhe-
cimento prévio da onfalocele, a intubação traqueal tardia, a he-
morragia durante o parto e a dificuldade na obtenção de acesso 
vascular tiveram impacto relevante no desfecho.
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papilomatose recorrente
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INTRODUÇÃO: A papilomatose recorrente é uma doença cau-
sada pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). Geralmente tem dis-
tribuição bimodal, acometendo crianças e adultos jovens. Ca-
racteriza-se por papilomas nos tratos respiratório e digestivo, 
que apesar de inicialmente serem benignos, podem ter curso 
imprevisível, espalhando-se progressivamente. Nos adultos, 
após 20 anos, a transmissão ocorre pelo sexo oral e a infecção 
geralmente é mais branda com lesões solitárias. A forma recor-
rente e mais agressiva com múltiplos papilomas é mais comum 
em crianças, nas quais acredita-se que a transmissão ocorra pelo 
contato com secreções no canal do parto. RELATO DE CASO: 
Paciente V.D.R.A., 8 anos, 35 kg, 1,40m, com diagnóstico de pa-
pilomatose recorrente pelo HPV, submetido à anestesia geral 
para exérese de múltiplas lesões na comissura anterior de ambas 
as pregas vocais, com obstrução de aproximadamente 70% da 
via aérea. O único sintoma era disfonia, não possuía outras co-
morbidades e já havia passado por cirurgia anteriormente pelo 
mesmo motivo. Ele foi admitido na sala acordado. Presente na 
sala também um cirurgião torácico para realizar traqueostomia 
caso necessário. Realizada indução inalatória com sevoflurano 
a 8% e oxigênio (O2) sob máscara facial mantendo-o em ven-
tilação espontânea. Após venóclise, foi administrado via endo-
venosa dexmedetomidina 30 mcg, cetamina 40 mg e atropina 
0,5 mg. Realizada intubação orotraqueal com paciente sedado 
e em ventilação espontânea sob laringoscopia direta utilizando 
um tubo orotraqueal calibre 4 mm em movimento combinado 
com a inspiração do paciente. Manutenção anestésica com O2 
e sevoflurano a 2%. Procedimento anestésico-cirúrgico sem in-
tercorrências. Extubação na sala e encaminhamento para SRPA. 
DISCUSSÃO: Devido ao crescimento exofítico da papilomatose, 
obstrução laríngea severa pode ocorrer na via aérea. A maior 
preocupação é assegurar uma via aérea pérvia, garantindo ven-
tilação adequada e boa visibilidade do campo cirúrgico durante 
o procedimento. Um tubo de calibre menor deve ser usado para 
melhorar o acesso cirúrgico, mas pode dificultar a ventilação e 
a manutenção inalatória. Existem descrições de impossibilidade 
de intubação orotraqueal por obstrução da via aérea pelo papi-
loma, evoluindo para parada cardiorrespiratória e necessidade 
de via aérea cirúrgica de emergência. A maneira mais segura de 
evitar que uma via aérea parcialmente obstruída evolua para 
obstrução completa é manter o paciente respirando espontane-
amente. Nesse caso, além de manter o paciente em ventilação 
espontânea, foi utilizado tubo mais fino que o habitual para a 
idade, sem que isso dificultasse a ventilação. Pacientes com com-
prometimento preexistente das vias aéreas representam desafio 
maior ao anestesista. Portanto, estratégias de manejo das vias 
aéreas devem ser planejadas previamente.
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INTRODUÇÃO: A Miopatia Nemalínica é uma das formas de 
miopatias congênitas com prevalência de 1:50000 nascidos 
vivos por ano. O diagnóstico é baseado na fraqueza muscular 
e hipotonia global combinada com a visualização dos corpos 
nemalínicos no interior das fibras musculares na biópsia mus-
cular. Apesar de terem baixa prevalência na população em 
geral, podem levar a graves complicações durante procedi-
mentos anestésicos, como hipertermia maligna, rabdomiólise, 
parada cardíaca, crises miotônicas e piora da função respirató-
ria. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 4 anos, 10 
kg, portador de miopatia nemalínica confirmada com biopsia 
muscular, sem outras comorbidades, foi submetido à amigda-
lectomia. Paciente encontrava-se ativo, reativo, com hipotonia 
e arreflexia, sendo observado em exame físico palato ogival. 
Puncionada veia periférica com paciente acordado sem dificul-
dades. Após monitorização, foi feita indução anestésica com li-
docaína 10 mg, alfentanil 300 mcg, propofol 50 mg e clonidina 
5 mcg, realizada laringoscopia evidenciado comarck lehane 3a 
e intubação orotraqueal, com tubo aramado 4,0 guiado com 
Bougie, com sucesso.  A manutenção anestésica foi feita com 
propofol em bomba de infusão contínua e utilizados como 
adjuvantes dipirona, dexametasona e ondansetrona, além de 
antibioticoprofilaxia, com cefazolina. Procedimento ocorreu 
sem intercorrências com duração de 15 minutos. Paciente foi 
extubado após 10 minutos do término de infusão do propofol, 
onde se manteve eupneico, estável e reativo, sendo encami-
nhado ao CTI. DISCUSSÃO: A anestesia em crianças porta-
doras de miopatias é considerado um grande desafio devido 
às chances de complicações decorrentes da associação da 
administração de succinilcolina e agentes inalatórios.  A ad-
ministração de succinilcolina em portadores de miopatias não 
relacionadas à hipertermia maligna (HM) pode provocar rab-
domiólise, hiperpotassemia aguda e parada cardíaca súbita.  
Nos portadores dessas distrofias, tais episódios podem acom-
panhar a administração isolada de anestésicos voláteis, porém 
a utilização de succinilcolina acrescenta um risco consideravel-
mente maior. Recomenda-se, assim, que esses pacientes sejam 
considerados como de risco para o desenvolvimento de HM. 
No caso em questão, a miopatia nemalínica conferia ao pacien-
te a contraindicação do uso desses agentes, o que se optou por 
anestesia venosa total com propofol e, aliado ao rápido tempo 
cirúrgico, por não utilizar nenhum bloqueador neuromuscular. 
Desse modo, é demonstrado que, embora uma cirurgia de bai-
xa complexidade, o paciente se encontrava em uma situação 
em que demandava extremo cuidado intraoperatório por par-
te dos anestesiologistas.
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INTRODUÇÃO: A distrofia torácica asfixiante de Jeune (DTAJ) é 
uma doença genética rara, que acomete um em cada 10,0000 

a 13,0000 indivíduos nos EUA. A sua principal característica é a 
anomalia da caixa torácica com restrição na ventilação pulmo-
nar. Alguns pacientes apresentam membros encurtados, poli-
dactilia, displasia renal, anormalidades pancreáticas e cardíacas. 
O objetivo do presente relato é discutir a abordagem anestésica 
em pacientes com DTAJ.  RELATO DO CASO: paciente masculino 
de 8 meses, 8 kg, portador de insuficiência respiratória crônica 
por acondroplasia torácica, já traqueostomizado e dependente 
de oxigênio suplementar. Admitido em sala cirúrgica com oxi-
gênio suplementar (1 L/min), saturando 97%, para submeter-se 
à ressecção de fragmentos de costelas e rotação muscular para 
arqueamento de caixa torácica. Foi monitorizado com oxime-
tria, ECG, PNI e termômetro. Indução realizada com sevoflurano. 
Após punção de acesso venoso central, foram administrados: 
fentanil 20 mcg, vancomicina 60 mg, dexametasona 0,6 mg, 
ácido tranexâmico 120 mg, rocurônio 2,4 mg. Ajustados parâ-
metros da ventilação mecânica para o modo PCV, com pressão 
inspiratória de 30 cmh2o, PEEP= 5 e frequência respiratória em 
30 irpm, fiO2 70%, com volume expiratório alcançado em torno 
de 60 ml. Recebeu 80 ml de concentrado de hemácias, 300 ml 
de cristaloides e fez uso transitório de adrenalina até 0,5 mcg/
kg/min. O ato anestésico-cirúrgico deu-se sem intercorrências e 
o sangramento foi descrito como habitual. Após procedimento, 
houve redução das pressões de vias aéreas, com mesmo volu-
me alcançado. Foi encaminhado à UTI em ventilação manual, 
bem adaptado. Mantido bloqueio neuromuscular contínuo nas 
primeiras 48 horas pós-operatórias. O paciente apresentou boa 
evolução, tendo sido desconectado da ventilação mecânica com 
5 dias. DISCUSSÃO: o manejo anestésico de portadores de DTAJ 
é desafiador, especialmente no que se refere à ventilação pulmo-
nar, em que se observa altas pressões de vias aéreas, com baixo 
volume alcançado, em decorrência da importante restrição me-
cânica da caixa torácica. A indução anestésica, quando ainda não 
há via aérea definitiva, deve ser em sequência rápida, com mate-
riais de resgate e via aérea cirúrgica em sala.
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034 - Anestesia para correção de catarata 
congênita em criança com distrofia 
muscular congênita merosina-positiva 
Autores: Pedro Henrique Torres Menezes, Gabriela Veloso de Freitas, 
Samuel Loureiro Gontijo, Márcio Placedino Martins, Lorena Quintão 
Linhares.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: Criança masculina, 6 anos, 17,5 kg, portado-
ra de distrofia muscular congênita merosina-positiva, catarata 
congênita, malformações múltiplas do sistema nervoso central 
e epilepsia mioclônica sob controle, além de atraso acentuado 
do desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo, atraso 
de linguagem, baixa estatura e subluxação anterior do quadril 
bilateral. Internado para correção cirúrgica da catarata congêni-
ta. Em uso domiciliar de risperidona e de ácido valproico. Devi-
do à condição de base, havia risco aumentado de hipertermia 
maligna (HM), hipercalemia e disfunção respiratória pós-ope-
ratória. Ecocardiograma dentro dos limites da normalidade. 
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Eletroneuromiografia com características miopáticas. Demais 
exames laboratoriais normais. Biópsia de músculo fibular longo 
compatível com distrofia muscular congênita merosina-positiva. 
Nega cirurgias prévias ou alergias. Sem preditores de via aérea 
difícil. Orientado jejum. Interconsulta pré-operatória com equi-
pe multidisciplinar de genética e neurologia pediátrica. RELA-
TO DE CASO: Preparada a sala de cirurgia, considerando risco 
de hipertermia maligna: retirado vaporizador do aparelho de 
anestesia, sala com ar-condicionado ligado por toda a noite, sem 
cirurgias nesse período, pela manhã ligado o aparelho com fluxo 
alto de gases frescos por 2 horas, trocada cal sodada, dantrole-
ne em sala, pronto para uso imediato. TCLE assinado pela mãe, 
após explicação dos riscos. Em sala, paciente foi monitorizado 
de forma não invasiva com ECG, oxímetro, PANI e capnografia. 
Puncionado AVP 22G em MSE. Indução venosa com propofol, 
passada máscara laríngea #2,5, com bom acoplamento. Manu-
tenção com propofol em bomba de infusão a 0,3 mg/kg/min. Re-
alizado bloqueio peribulbar via ínfero-lateral em ambos os olhos 
sem intercorrências, com hialuronidase 200 UI, lidocaína 80 mg 
e bupivacaína 30 mg (doses totais). Ao final do procedimento, 
retirada máscara laríngea, com sucesso. Profilaxia antiemética 
com ondansetrona 3 mg e dexametasona 4 mg endovenosos. 
Ato transcorreu sem eventos adversos. DISCUSSÃO: A distrofia 
muscular congênita (DMC) é um grupo heterogêneo de doen-
ças, geralmente de transmissão autossômica recessiva. Após a 
descoberta da merosina, a DMC clássica foi subdividida em me-
rosina-negativa e positiva. Esta última forma é clinicamente me-
nos grave, mas ambas podem estar associadas a anomalias da 
substância branca, atraso mental e epilepsia. A merosina é uma 
proteína da matriz extracelular, importante para a ligação dessa 
última com o sarcolema. A DMC merosina-positiva é uma doen-
ça muito rara, com incidência estimada em 0,7/100.000 nascidos 
vivos. Como as DMCs acarretam maior risco teórico de HM para 
seus portadores, é fundamental a atenção à avaliação pré-ope-
ratória, treinamento nos protocolos de rápida identificação e 
tratamento da HM, de preparação da sala cirúrgica e do uso de 
anestesia regional quando possível, bem como estratégias para 
indução anestésica sem uso de halogenados.
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038 - Anestesia para instalação de 
endoprótese em estenose de brônquio 
esquerdo em lactente
Autores: Thais Amâncio Menin, Rodrigo Bernardes de Oliveira, Mariana 
Gomes Rajão Santiago, Marina Flecha Cabral Roesberg.

Instituição: Hospital Vila da Serra  

INTRODUÇÃO: Bronquiectasias são anomalias estruturais da 
árvore brônquica, congênitas ou adquiridas. Caracterizadas por 
aumento da resistência e inflamação dos brônquios,  tornando-
-se colapsáveis, sendo localizadas (obstrução intraluminal, ano-
malia congênita, compressão extrínseca, sequela de infecção) 
ou generalizadas. A incidência varia entre 0,5 e 1500/100,000 
crianças, e o tratamento deve ser individualizado, para aliviar sin-
tomas. Dentre os tratamentos, a endoprótese traqueobrônqui-
ca permite a permeabilidade das vias aéreas, mantendo o fluxo 

de ar translaríngeo e a umidificação das vias aéreas. Estas têm 
sido utilizadas em diversas situações, sendo indicadas também 
para pacientes que permaneceram com intubação prolongada. 
Colocadas por broncoscopia adaptando-se na luz traqueal por 
longo período. RELATO DE CASO: Lactente gemelar, um ano e 
três meses, sexo feminino, pré-termo, muito baixo peso, cardio-
pata, dependente de ventilação mecânica até a presente data. 
Submetido à várias cirurgias (cardíacas, gastrostomia, traqueos-
tomia). Manifesta quadros de atelectasias repetitivas em pulmão 
esquerdo, indicada a colocação da endoprótese para melhora do 
quadro bronquiectásico. Encaminhado para correção de esteno-
se brônquica esquerda, submetida à anestesia geral balanceada. 
Indução anestésica realizada com cetamina 1 mg/kg, dexmede-
tomidina 1 mcg/kg, sevoflurano a 3% e succinilcolina 1 mg/kg. 
Intubação orotraqueal com tubo 4,0, com balonete, sendo retira-
da cânula de traqueostomia, por onde foi realizado o acesso com 
broncoscópio, para a colocação da endoprótese. Manutenção 
anestésica garantida por dexmedetomidina a 0,1 – 0,5 mcg/kg/
min e sevoflurano a 3%. Não utilizado bloqueador neuromuscu-
lar adespolarizante, para que não houvesse interferência na di-
nâmica respiratória durante a avaliação para posicionamento e 
inserção da endoprótese. Paciente permaneceu estável duran-
te todo o procedimento, que foi realizado com sucesso, sendo 
recolocada a cânula de traqueostomia. Após 72 horas paciente 
permaneceu estável hemodinamicamente, em ventilação mecâ-
nica, com melhora de áreas de atelectasia em pulmão esquerdo. 
DISCUSSÃO: A complexidade dos casos, principalmente de pa-
tologias congênitas e que se sobrepõem, é frequente e constan-
te. A abordagem multidisciplinar faz-se necessária, promovendo 
uma atenção integral ao indivíduo. A escolha da anestesia pode 
levar em consideração a necessidade do cirurgião, mas nunca 
abrir mão da segurança do paciente, garantindo-se sempre um 
acesso à via aérea segura, evitando, assim, eventos adversos.
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050 - Atrofia muscular espinhal e manejo 
anestésico perioperatório
Autores: Bruna Amado Ramos, Letícia Amaral Pinheiro, Anmy Gil Ferrei-
ra, Alfredo Guilherme Haack Couto, Mayla Oliveira Assis, Bianca Costa.

Instituições: Hospital de Ensino Alcides Carneiro - Faculdade de Medi-
cina de Petrópolis 

INTRODUÇÃO: A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença 
hereditária, recessiva, letal e caracterizada por degeneração pro-
gressiva dos neurônios motores. Esses pacientes costumam ma-
nifestar a inabilidade de deglutir, tossir, proteger as vias aéreas 
ou fazer troca gasosa adequadamente.  Portanto, complicações 
perioperatórias respiratórias são comuns e de grande preocupa-
ção. RELATO DE CASO: M.A.A.R.M., feminino, 1 ano e 30 dias, 8 
kg, ASA II, portadora de AME tipo I (Werdnig-Hoffmann), em uso 
de nisursena (aplicadas 3 doses, sem regressão dos sintomas) e 
salbutamol, em Bipap contínuo com ar ambiente,  Sato2 entre 
94-98%, a ser submetida à gastrostomia. ECG, ecocardiograma 
e exames laboratoriais sem alterações significativas. Foi monito-
rada com cardioscópio, oximetria de pulso, PNI e temperatura. 
Acesso venoso em MSD (EC22G). Realizada indução inalatória 
com sevoflurano 8% e oxigênio 100%, sob máscara, por 5 minu-
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tos, administração de 30 mcg de fentanil IV e 30 mg de propofol 
IV. Realizado IOT com tubo 4,0 mm, sem cuff, sob laringoscopia 
direta, tentativa única. Acoplada à ventilação mecânica com 9 
L/min de gases frescos com [O2] em 50%. Sevoflurano a 3% foi 
utilizado para manutenção da anestesia. Recebeu dipirona 400 
mg IV, ondansetrona 1 mg IV e dexametasona 1 mg IV. Realizada 
infiltração subcutânea em ferida operatória pelo cirurgião com 8 
mL de levobupivacaina 0,3%. A cirurgia teve duração de 1 hora 
e 10 minutos e não houve intercorrências. Uso de manta térmica 
durante todo o procedimento. Paciente foi transportada à UTI Pe-
diátrica, intubada, conforme programação pré-operatória entre 
equipes da UTI pediátrica e anestesia, em ventilação mecânica, 
estável hemodinamicamente,  sem aminas vasoativas. Foi extu-
bada no dia seguinte, sem intercorrências, retornando ao uso de 
Bipap contínuo. DISCUSSÃO: A degeneração dos neurônios mo-
tores cursa com fraqueza muscular progressiva, implicando em 
riscos perioperatórios elevados, com importante destaque para 
a manutenção da via aérea e dificuldade de deglutição do pa-
ciente, sendo quase sempre necessário algum suporte ventilató-
rio no pós-operatório, especialmente na AME tipo I. Há carência 
de estudos do manejo anestésico nessa população específica e 
estes mostram-se inconclusivos quanto ao uso de anestesia ge-
ral balanceada ou venosa total. Apesar do uso de opioides ser 
questionável devido à depressão respiratória, os benefícios da 
promoção de analgesia e estabilidade intraoperatória podem se 
sobrepor aos riscos. Os pacientes com AME podem ter sensibili-
dade aumentada aos bloqueadores musculares despolarizantes, 
e a succinilcolina é contraindicada, devido ao possível risco de 
rabdomiólise e hipercalcemia decorrentes da hipersensibilidade 
pela desnervação do neurônio motor. Considerando a complexi-
dade dos pacientes com AME, planejamento prévio e interação 
entre as equipes para planejamento de desmame ventilatório 
são fatores fundamentais para o melhor resultado. 
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067 - Bloqueio de fáscia ilíaca bilateral guiado 
por USG em paciente pediátrico para analgesia 
pós-operatória de procedimento ortopédico 
em quadril
Autores: Lucas Rassi Garcia, Vitor Procopio Trindade, Larissa Maria Pu-
ridade Maciel, Lucas Bastos Aranha Alves, Iuri Ferreira Lopes, Grazielle 
Rodrigues Silva.

Instituição: CET Integrado HRAN-HRT-ISMEP 

INTRODUÇÃO: O controle da dor no pós-operatório em pro-
cedimentos de quadril é um desafio constante para o aneste-
siologista, principalmente na população pediátrica, na qual os 
efeitos colaterais do uso de opioides intratecais, como náuse-
as, vômitos e depressão respiratória, são muito temidos. Blo-
queios regionais guiados por ultrassonografia (USG) surgiram 
como alternativa para esses casos e o bloqueio da fáscia ilíaca 
tem se mostrado seguro e efetivo na redução da escala da dor 
pós-operatória para esses pacientes. O relato a seguir descreve 
a utilização do bloqueio de fáscia ilíaca como método eficaz 
para analgesia pós-operatória de quadril em paciente pediátri-
co. RELATO DE CASO: Paciente feminino, 9 anos, pesando 45 

kg, ASA P1, sem comorbidades ou uso de medicamentos, com 
jejum completo, sem história de cirurgias e alergias. Internada 
para realizar correção cirúrgica de epifisiólise femoral proximal 
bilateralmente. Paciente deu entrada em sala de cirurgia orien-
tada, consciente e tranquila, com venóclise funcionante. Após 
monitorização com cardioscopia, pressão arterial não invasiva 
e oximetria de pulso, ofertado oxigênio por cateter nasal a 2 L/
min e feito sedação com 2 mg de midazolam, 20 mg de ceta-
mina e 20 mcg de fentanil. Posicionada em decúbito lateral es-
querdo e realizado punção subaracnóidea paramediana com 
15 mg de bupivacaina 0,5% hiperbárica, sem uso de opioide 
intratecal. Feito no intraoperatório, dipirona 1,3 g, dexamenta-
sona 4 mg, ondasetrona 4 mg e repique na sedação com ceta-
mina 5 mg, fentanil 5 mcg e midazolam 0,5 mg. O procedimen-
to foi realizado sem intercorrências. Após término da cirurgia, 
com paciente em decúbito dorsal, foi realizado bloqueio de 
fáscia ilíaca bilateral guiado por USG com ropivacaína 0,3%, 20 
ml em cada lado, sem intercorrências. Paciente encaminhada 
para SRPA consciente, orientada, sem dor. Recebeu alta da SRPA 
após 60 minutos do término do procedimento, sem queixas ál-
gicas e movimentando os 4 membros. Reavaliada no pós-ope-
ratório após 6, 12 e 24 horas, e durante todo o período mante-
ve-se sem dor, náuseas ou vômitos, sem necessidade de uso de 
analgésicos ou antieméticos. Recebeu alta hospitalar após 36 
horas do procedimento, sem uso de analgésicos ou opioides 
durante o período de internação. DISCUSSÃO: O bloqueio da 
fáscia ilíaca foi desenvolvido com o intuito de bloquear os três 
nervos principais do plexo lombar: o femoral, o cutâneo femo-
ral lateral e o obturatório. Ele tem como principais indicações, 
cirurgias em regiões distais ao joelho, haste femoral, quadril, 
entre outras. No entanto, são poucos estudos que descrevem 
esse bloqueio na população pediátrica, principalmente no que 
diz respeito ao volume de anestésico utilizado, sendo a efetivi-
dade desse bloqueio determinada pela quantidade do bolsão 
de anestésico local na região entre fáscias. O presente relato 
demonstrou a utilização desse bloqueio com segurança, com 
uso adequado e seguro de massa anestésica, suficiente para 
analgesia pós-operatória, sem apresentar efeitos colaterais.
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074 - Bloqueio do plano eretor da espinha 
associado à anestesia geral balanceada para 
toracoscopia em paciente pediátrico
Autores: Camila Pereira Lima Khouri, Jennifer Liste Domingues, Carina 
Haubrichs de Freitas e Silva, Camilla Naurath de Azeredo Coutinho, Vini-
cius Chauke Rezende, Zélia Viana Duarte.

Instituições: Hospital Estadual Getúlio Vargas - Hospital Estadual Adão 
Pereira Nunes 

INTRODUÇÃO: A anestesia regional guiada por ultrassonografia 
na população pediátrica é uma alternativa analgésica, podendo 
ser utilizada isolada ou de forma combinada para reduzir a dose 
de fármacos sistêmicos, estando atrelada a um baixo índice de 
complicações.O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP block) 
consiste na infiltração de anestésico local entre o músculo eretor 
da espinha e o processo transverso, conferindo analgesia somá-
tica e visceral, sendo relevante para cirurgias toracoabdominais. 
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RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 8 kg, 8 meses de 
idade, nascida a termo. Internada com quadro de infecção de 
vias aéreas superiores, evoluiu com desconforto respiratório, 
febre e otorreia. Admitida na emergência hipoativa, gemente, 
com tiragem subcostal e retração de fúrcula. Saturava 89% em 
ar ambiente, 97% em macronebulização com oxigênio 4 L/min, 
frequência respiratória 72 irpm, frequência cardíaca 164 bpm. 
Ausculta respiratória, com roncos e sibilos difusos.Permaneceu 
internada, em uso de salbutamol, metilprednisolona, e ceftria-
xona e oxacilina. Evoluiu com pneumonia e derrame pleural à 
esquerda e necessidade de hemotransfusão. Otimizada antibio-
ticoterapia com vancomicina e cefepime. No 15o dia de interna-
ção hospitalar, foi abordada pela cirurgia pediátrica para decor-
ticação pulmonar à esquerda, por videotoracoscopia e punção 
venosa profunda. Na ocasião, apresentava-se em bom estado 
geral, taquipneica, sem esforço respiratório, mantendo satura-
ção 99%, sem oxigênio suplementar. Realizada anestesia geral 
balanceada associada a ESP block. Utilizado tubo orotraqueal 4.0 
sem cuff sob videolaringoscopia atraumática e acoplada à ven-
tilação mecânica em sistema circular absorvedor de CO2, com 
capnografia. A seguir, realizado ESP block em decúbito lateral 
direito, guiado por ultrassonografia, utilizando técnica asséptica. 
Injetado 8 ml de solução de ropivacaína 0,2%, com dispersão fas-
cial satisfatória. Analgesia complementar realizada com fentanil 
30 mcg, cetamina 5 mg, sulfato de magnésio 200 mg e dipirona 
500 mg. A cirurgia foi realizada sem intercorrências e teve dura-
ção de 40 minutos. Paciente foi extubada em sala, com despertar 
suave, permanecendo ativa, normocárdica, sorridente. Evoluiu 
com melhora clínica, permanecendo sem agitação psicomotora 
e sem necessidade de analgesia complementar por 16 horas de 
pós-operatório. No 23o dia de internação, alta. Seguimento am-
bulatorial com pneumologista. DISCUSSÃO: O uso de bloqueios 
periféricos na população pediátrica se mostrou vantajoso por 
diminuir o consumo de opioides perioperatórios, redução da 
incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios, redução dos 
escores de dor e a redução da incidência de complicações respi-
ratórias. Se comparados a bloqueios neuroaxiais, se mostraram 
com menos efeitos adversos e sequelas. Um dos principais fato-
res limitantes da técnica é a toxicidade sistêmica dos anestésicos 
locais, porém a ecografia otimiza os resultados, com melhor con-
trole da massa e volume anestésico infundidos.
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079 - Bloqueio ESP associado à anestesia geral 
multimodal para hemipelvectomia oncológica 
em lactente 
Autores: Deborah Rodrigues da Cunha Alves Bento, Beatriz Lemos da Sil-
va Mandim, Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa, Marina Monteiro 
Figueiredo Rezende, Lucas Augusto Carvalho e Raso, Ana Paula Lemos 
Carneiro.

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia - UFU  

INTRODUÇÃO: Teratoma sacrococcígeo é um tumor de células 
germinativas, 1 caso em cada 35,000 crianças vivas, classificado 
em tipos (I a IV), por ordem de frequência. O tipo IV é o mais raro 
e de mais difícil diagnóstico, desapercebido no exame físico, sen-

do a constipação usualmente a principal queixa. O tratamento 
curativo é a ressecção tumoral completa e retirada do cóccix. O 
controle da dor no perioperatório se relaciona diretamente com 
tempo de internação, sobrevida, sequelas físicas, psicológicas e 
risco de cronificação. RELATO DE CASO: N.V.D.S., 1 ano e 6 me-
ses, sexo masculino, submetido à hemipelvectomia via abdomi-
nal e pélvica sob anestesia geral balanceada multimodal, devido 
à teratoma sacrococcígeo tipo III e IV, com infiltração em S2-S3, 
compressão medular e vesical. Feito diagnóstico após investiga-
ção de retenção urinária e constipação apresentada pela criança. 
Indução anestésica realizada com sufentanil 0,5 mcg/kg, lidocaí-
na sem vasoconstritor 1 mg/kg, clonidina 1 mcg/kg, propofol 2,5 
mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Manutenção com sevoflurano e 
cetamina, infusão continua na dose 0,2 mg/kg/h (desligado 30 
minutos antes do fim da cirurgia). No início do procedimento 
cirúrgico, foi feita nova dose de sufentanil 0,5 mcg/kg.  Monito-
rização com ECG, oxímetro, PAI MSD, variação pressão de pulso, 
temperatura, PNI e analisador de gases. Ao final do procedimen-
to, com duração total de 6 horas, foi realizado bloqueio do ESP 
(bloqueio do plano do eretor da espinha) toracolombar bilate-
ral guiado por USG com ropivacaína 0,5%, sem intercorrências; 
revertido bloqueio neuromuscular com sugammadex 4 mcg/kg 
e extubação sem intercorrências. Paciente recebeu alta de UTI 
pediátrica após menos de 24 horas pós-operatório, apresentan-
do bom controle álgico. DISCUSSÃO: Trata-se de uma cirurgia 
de grande porte, com potencial álgico importante e contraindi-
cação para bloqueios neuroaxiais, devido infiltração tumoral de 
S2-S3, além de compressão medular pelo tumor. Bloqueio do 
ESP, bloqueio do transverso do abdome e quadrado lombar são 
técnicas que fornecem analgesia satisfatória para cirurgias abdo-
minais. Um desafio adicional no caso em questão foi a incisão 
sacral (via posterior), além da abdominal (via anterior) e, por isso, 
optamos pelo ESP toracolombar. CONCLUSÃO: O bloqueio do 
ESP, associado à anestesia multimodal, é uma opção anestésica 
alternativa, especialmente em situações em que se deseja evitar 
bloqueios neuroaxiais e diminuir o uso de opioides, visando evi-
tar seus efeitos colaterais: constipação intestinal, prurido, reten-
ção urinária, náuseas e vômitos, hiperalgesia.  
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082 - Bradicardia persistente em lactente após 
bloqueio peridural caudal
Autores: Gustavo Bragança e Silva, Andre Guimarães de Paula, João 
Paulo de Avelar Camelo, Suzana de Paiva Diniz, Marlon Ferreira Santos.

Instituições: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - 
Hospital das Clinicas da Universidade de Brasília 

INTRODUÇÃO: O bloqueio peridural caudal é considerado o 
mais popular dentre todas as técnicas de anestesia regional em 
crianças, sendo habitualmente indicado para analgesia intra 
e pós-operatória. Dentre as possíveis complicações desse blo-
queio estão a injeção intravascular e a dispersão do anestésico 
local para regiões craniais do espaço peridural, levando a reper-
cussões hemodinâmicas como bradicardia e hipotensão. RELA-
TO DE CASO: Paciente 2 meses e 5 dias de idade, peso 4,324 kg, 
nascido prematuro de 33 semanas, com relato de hidropsia fetal 
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em investigação. Apresentou episódio de anemia grave (hemo-
globina 7,0 g/dl) 4 dias antes da cirurgia, tendo recebido 60 ml 
de concentrado de hemácias, com correção da Hb para 10,5 g/
dl. Em programação cirúrgica para realização de hernioplastia in-
guinal e orquipexia à direita. Admitido no centro cirúrgico já com 
acesso venoso periférico em membro superior direito, com scal-
pe 24G. Realizada monitorização multiparamétrica. Frequência 
cardíaca (Fc) 135 bpm. Sto2 98%. Pressão arterial 76x35mmHg. 
Realizada pré oxigenação e indução venosa com fentanil 10 mcg 
+ propofol 16 mg. Procedida IOT sob laringoscopia direta com 
TOT 4,0 sem cuff, sem intercorrências. Mantido com sevoflura-
no 3,5%. Posicionado paciente em decúbito lateral esquerdo e 
realizado bloqueio peridural caudal com levobupivacaína 0,25% 
5 mg, no total de 4 ml. Procedimento cirúrgico realizado sem in-
tercorrências durante 45 minutos, sendo que paciente manteve 
sinais vitais estáveis com Fc sempre acima de 120 bpm. Ao tér-
mino do procedimento, realizada extubação e, após 5 minutos, 
o paciente começou a apresentar bradicardia persistente che-
gando a Fc de 70 bpm, sendo realizados 3 bólus de atropina de 
0,1mg -> 0,2mg e 0,2 mg sem sucesso. Após, realizado bólus de 
adrenalina de 4 mcg, ainda sem sucesso, com Fc mantendo entre 
80 e 92 bpm durante 25 minutos. Realizado novo bólus de adre-
nalina na dose de 8 mcg, com recuperação da Fc para 120 bpm. 
Após, a Fc manteve-se acima de 110 bpm e o lactente foi condu-
zido à UTI Pediátrica, onde passou o período estável e recebeu 
alta no dia seguinte para enfermaria. DISCUSSÃO: De acordo 
com a literatura analisada, observa-se que o risco de bradicardia 
e hipotensão clinicamente significativas na população pediátri-
ca, após o Bloqueio Peridural Caudal, é menor que 5%, sendo 
influenciado pelo nível do bloqueio, concentração da solução e 
características fisiológicas do paciente. Desse modo, conclui-se 
que apesar da técnica adequada do bloqueio, o paciente do caso 
apresentou quadro de bloqueio das fibras cárdio-aceleradoras, 
com bradicardia persistente, que foi bem manejada e revertida, 
sem sequelas para o paciente.
Referências

Sahin L, Soydinc MH, Cavus O,  et al. Comparison of 3 different regional block tech-
niques in pediatric patients: a prospective randomized single-blinded study. Saudi 
Med J. 2017; 38:952-959.

Benka AU, Pandurov M, Gallambos IF, et al. Efeitos do bloqueio peridural caudal em 
pacientes cirúrgicos pediátricos: estudo randomizado, Rev Bras Anestesiol. 2020; 
70:97-103.

111 - Fatores de risco associados a 
complicações respiratórias perioperatórias em 
uma coorte de crianças submetidas a cirurgias 
não cardíacas
Autores: Isabela Spido Sirtoli, Tiago Borgert Bresciani, Otávio Ritter Sil-
veira Martins, Rodrigo Feldens, Luciana Paula Cadore Stefani.

Instituições: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Hospital da Criança 
Conceição/Grupo Hospital Conceição

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Anestesia geral em crianças pode 
cursar com complicações respiratórias no perioperatório (CRPO), 
que podem ser associadas a desfechos adversos, como aumen-
to do tempo de internação e intubação prolongada. Identificar 
fatores de risco associados a maior incidência de complicações 
pode auxiliar na redução da incidência. O objetivo do estudo 
foi identificar preditores de complicações pulmonares no pós-
-operatório em pacientes pediátricos submetidos a cirurgias 
no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e Hospital Nossa 

Senhora da Conceição (HCC/GHC). MÉTODOS: Trata-se de um 
estudo de coorte prospectivo, onde crianças < 16 anos subme-
tidas a cirurgias não-cardíacas no HCPA e no HCC/GHC e acom-
panhadas desde a avaliação pré-anestésica até 2 horas após a 
cirurgia na Unidade de Recuperação pós-anestésica (URPA) ou 
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Fatores relacionados 
às condições prévias de saúde, técnicas de anestesia e cirurgia 
foram avaliados. O desfecho primário é um composto de com-
plicações respiratórias (dessaturação, estridor, broncoespasmo, 
laringoespasmo e aspiração brônquica). Análise de regressão 
logística foi realizada para identificar os preditores independen-
tes associados ao desfecho. RESULTADOS: 1103 pacientes foram 
incluídos sendo a incidência de CRPO 14,2%. Os seguintes  pre-
ditores foram independentemente associados a CRPO: idade <1 
ano (OR 2,16 - IC 1,40-3,32), doença pulmonar prévia (OR 1,75 
- IC 1,17-2,64), resfriado atual (OR 3,31 - IC 1,64-6,66), resfriado 
nas últimas 6 semanas (OR 1,95 IC 1,11-3,42), prematuridade (OR 
2,39 - IC 1,59-3,59), cirurgia de vias aéreas (OR 1,57 - IC 0,99-2,46) 
e realização de intubação orotraqueal (OR 1,75 -  IC 1,14-2,70), 
ajustando-se para os demais fatores. CONCLUSÃO: Identifica-
mos diferentes fatores associados ao paciente e ao procedimen-
to implicam em CRPO. O conhecimento desses preditores na 
nossa população pode auxiliar no processo decisório de realizar 
ou não uma cirurgia ou implementar medidas preventivas para 
aumentar a segurança dos pacientes.
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118 - Herniorrafia diafragmática após 
diagnóstico incidental em paciente pediátrico
Autores: Carlos Alberto Rosa da Silva Filho, Ariane Balbinot, Renan Sil-
va Claudio, Ricardo Gonçalves Prado, Katia Gomes Bezerra de Oliveira, 
Jeová Luis de Figueiredo Epaminondas.

Instituição: Sedare Anestesiologia 

INTRODUÇÃO: A hérnia diafragmática congênita costuma ser 
diagnosticada nas primeiras 24 horas de vida devido à insufi-
ciência respiratória. Essa anomalia leva à herniação de vísceras 
abdominais por meio de um defeito diafragmático, que pode 
culminar em hipoplasia pulmonar potencialmente fatal e com-
prometimento cardíaco. RELATO DE CASO: Paciente A.V.B.N, 
feminino, 1 ano e 8 meses, 10,6 kg, ASA I, admitida para correção 
cirúrgica eletiva de hérnia diafragmática congênita à esquerda, 
após diagnóstico incidental por tomografia computadorizada 
(TC) de tórax. Previamente hígida, murmúrio vesicular reduzido 
em base pulmonar esquerda sem ruídos adventícios, exames la-
boratoriais sem alterações, jejum de 7 horas, sem antecedentes 
alérgicos e anestésicos. Realizada monitorização conforme reso-
lução nº 2174/2017 CFM, punção venosa periférica prévia com 
cateter J22G em membro superior direito destinado à hidratação 
venosa de manutenção 40 ml/h (soro glicosado 5% 500 ml, clore-
to de sódio 20% 20 ml, cloreto de potássio 19,1% 5 ml, com volu-
me total de 44 ml intraoperatório) e soro ringer lactato (127 ml). 
Após desnitrogenização, a indução anestésica venosa foi realiza-
da com lidocaína 1 mg/kg, propofol 3 mg/kg, fentanil 2,5 mcg/
kg, rocurônio 1,2 mg/kg, adjuvância com clonidina 2 mcg/kg e 
cetamina 0,25 mg/kg. A intubação foi realizada sem dificuldades 
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com lâmina Macintosh número 2, tubo endotraqueal com cuff 
diâmetro 3,5 mm, confirmada com ausculta pulmonar e capno-
grafia. A ventilação mecânica (VM) foi controlada à pressão com 
fluxo de oxigênio (O2) 0,8 L.min-1, Ar 0,8 L.min-1 e anestésico 
inalatório sevoflurano 01 CAM. Em associação à anestesia geral 
balanceada, foi realizada raquianestesia com morfina 3 mcg/kg e 
bupivacaína hiperbárica 0,5% 5 mg. Paciente manteve-se hemo-
dinamicamente estável, sem drogas vasoativas e capnometria 
com dióxido de carbono (CO2) exalado entre 31-50 cmH2O no 
intraoperatório. Ao final da cirurgia, realizado dipirona 500 mg, 
ondasetrona 1 mg, mantido acoplamento a VM e transferida 
para unidade de terapia intensiva pediátrica sem intercorrên-
cias. DISCUSSÃO: O grande desafio da anestesia na herniorrafia 
diafragmática é impedir que o paciente desenvolva hipoxemia 
e hipotensão por tempo prolongado. A hipoxemia está ligada à 
hipoplasia pulmonar, hipertensão pulmonar e possível pneumo-
tórax em pulmão contralateral, diante de ventilação com pressão 
inspiratória excessiva. Quanto a hipotensão, esta relaciona-se à 
distensão demasiada do estômago, compressão do mediastino 
por meio da linha média e de vasos sanguíneos vicerais. Uma 
pressão arterial de CO2 (PaCO2) elevada revela a gravidade da 
doença pulmonar, uma vez que a incapacidade de controlar a 
PaCO2 está ligada a desfecho ruim. A analgesia desse paciente 
é indicada com fentanil e o bloqueio neuromuscular, com rela-
xante de longa duração. A hipnose com anestésicos voláteis de-
pressores do miocárdio deve ser evitada até a descompressão 
pulmonar e o cuidado pós-operatório deve ser realizado em UTI.
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144 - Manejo anestésico de paciente com 
síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber 
submetida à embolização em membro inferior: 
relato de caso
Autores: Caroline Carvalho Mageste, Rodrigo Bernardes de Oliveira, Ma-
rina Cabral Flecha Roesberg, Viviane Diniz de Resende.

Instituições: Hospital Belo Horizonte, Minas Gerais - Hospital Vila da 
Serra, Minas Gerais 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber (SKTW) 
é uma malformação congênita rara, de etiologia, incidência e 
prevalência desconhecidas, caracterizada pela tríade: malforma-
ções venosas e de capilares cutâneos e hipertrofia óssea ou de 
tecidos moles nos membros afetados. Do ponto de vista clíni-
co, esses sinais se expressam por manchas em vinho do porto, 
aumento do diâmetro dos membros acometidos, além do seu 
supercrescimento. Frequentemente, as estruturas neurovascula-
res também são acometidas, por malformações vasculares. O tra-
tamento em geral é conservador e as intervenções são limitadas 
ao tratamento de complicações. RELATO DE CASO: Paciente de 
5 anos e 6 meses, 16 kg, proposta de realização de embolização 
em membro inferior, acometido pela síndrome supracitada. Fa-
zia uso contínuo de dipirona e ibuprofeno para controle álgico. 
Nega alergias e já tinha sido submetida à amigdalectomia com 
adenoidectomia, sob anestesia geral, sem intercorrências. Revi-
são laboratorial, revelou hemoglobina de 14,8, coagulograma 
e ecocardiograma sem alterações. A paciente recebeu 3 mL de 
midazolam oral e, após 20 minutos, foi encaminhada à sala ci-

rúrgica. Foi realizada indução inalatória com sevoflurano a 8%, 
com fluxo de gases frescos de 6 L/min e, após atingir o estágio 
3, plano II de Guedel, a paciente foi submetida à venóclise com 
jelco número 22, sendo então realizada sedação venosa com 
fentanil (3 mcg/kg) e propofol bólus intermitente, sob demanda, 
visando um alvo sedativo de -3 na escala de RASS. A paciente 
manteve ventilação espontânea durante todo o procedimento 
e recebeu dipirona e ondansetrona. O ato cirúrgico teve duração 
de 30 minutos, equipe da cirurgia vascular realizou embolização 
dos vasos do membro com espuma de polidocanol, ecoguiado 
por ultrassonografia. Após término, paciente foi encaminhada 
à sala de recuperação pós-anestésica, acordada, sem queixas. 
DISCUSSÃO: A síndrome de Klippel-Treénaunay-Weber, embo-
ra rara, deve ser conhecida, pois a escolha da técnica anestésica 
pode implicar em desfechos desfavoráveis. É recomendável que 
se realize anestesia geral, e não o bloqueio de neuroeixo, devido 
ao possível acometimento na formação arteriovenosa espinhal, 
que são associados a hematomas epidurais. Outro ponto que 
merece destaque é a avaliação da via aérea, que deve ser caute-
losa. Deve-se prever provável intubação difícil, pois estes pacien-
tes podem ter anomalias faciais e hipertrofia de tecidos moles da 
via aérea. O sucesso no manejo desses pacientes requer preparo 
para guiar a escolha da técnica anestésica, visando à segurança 
para o paciente.
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148 - Manejo anestésico de tumor mediastinal 
em paciente de 3 anos: relato de caso
Autores: Caroline Carvalho Mageste, Rodrigo Bernardes de Oliveira, Ma-
riana Gomes Rajão Santiago, Paulo Henrique Marins Franco, Viviane 
Diniz de Resende.

Instituições: Hospital Belo Horizonte, Minas Gerais - Hospital Vila da 
Serra, Minas Gerais 

INTRODUÇÃO: Os tumores mediastinais na infância compreen-
dem um grupo heterogêneo de lesões com origem embrioná-
ria distintas. O neuroblastoma se origina dos nervos do sistema 
nervoso simpático periférico e está na terceira posição dentre as 
lesões malignas da infância. É precedida por leucemia e lesões 
do sistema nervoso central. Tem como principal sítio de acome-
timento o intra-abdominal, contudo a localização intratorácica 
e cervical também é descrita. Ressalta-se que estas duas últi-
mas frequentemente são associadas ao comprometimento de 
vias aéreas e déficits sensitivos e motores. RELATO DE CASO: 
Paciente de 3 anos e 6 meses, 15 kg, admitida no serviço com 
dor toroacolateral, associada à dificuldade de deambulação. Foi 
submetida à RNM de tórax, que evidenciou massa torácica com 
acometimento do canal medular, com uma imagem em ampu-
lheta sugestiva de neuroblastoma. Foi encaminhada ao centro 
cirúrgico, para exérese desta lesão, sendo necessária abordagem 
inicial da neurocirurgia (paciente em decúbito ventral), seguida 
da abordagem da cirurgia torácica e cirurgia pediátrica, em de-
cúbito lateral direito, em um mesmo tempo cirúrgico. Realizada 
indução anestésica com sevoflurano em máscara facial e, após 
perda da consciência, paciente submetida à venóclise, sendo 
iniciada anestesia venosa total com propofol e remifentanil em 
infusão contínua, seguida de bólus de sulfentanil e cetamina 
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(primeiro ato cirúrgico: equipe de neurocirurgia, com neuromo-
nitorização). Criança foi intubada com tubo 4.0, sendo ventilada 
a pressão, seguida da punção de pressão invasiva e acesso veno-
so central, ecoguiado por ultrassonografia. Paciente manteve es-
tabilidade hemodinâmica e respiratória, com revisão laboratorial 
inicial evidenciando Hb de 9,1. Após abordagem neurocirúrgica, 
paciente foi submetida à troca de tubo orotraqueal, com auxílio 
de fibrolaringoscópio, para seletividade adequada com uso de 
bloqueador endobrônquico. Após posicionamento adequado 
do tubo, paciente foi posicionada em decúbito lateral direito, 
seguida de videotoracoscopia para localização e retirada da le-
são. Nova revisão laboratorial evidenciou Hb de 8,1. Realizado 
teste ROTEM, sem alterações. Optado pela transfusão de 300 mL 
de concentrado de hemácias no perioperatório. Para analgesia 
pós-operatória realizada metadona e dipirona. Após término do 
ato cirúrgico, paciente foi extubada e encaminhada ao CTI pedi-
átrico, para seguimento dos cuidados. DISCUSSÃO: Um dos de-
safios da sedoanalgesia das crianças submetidas à ressecção de 
tumores mediastinais aderidos à medula espinhal é o controle 
de dor pós-operatória, visto que os bloqueios de neuroeixo são 
impossibilitados, por competirem com o sítio cirúrgico. No caso 
supra descrito optou-se por complementação com bloqueio 
regional intratorácico, evitando efeitos colaterais sistêmicos. O 
resultado foi muito satisfatório: a pré-escolar foi encaminhada 
ao CTI pediátrico extubada, com alta precoce para o domicílio, 
controle álgico satisfatório e deambulando.
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152 - Manejo anestésico em criança com 
história familiar de miopatia central core e 
hipertermia maligna
Autores: Débora Cristina Guerra Amaral Fóscolo, Roberto Cardoso Bessa 
Júnior, Vanessa Patricia do Valle Gusmão, Ana Clara da Cunha Gomes, 
Ana Luiza Nunes Ferreira Tomaz, Karina Diniz Pereira.

Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro 

INTRODUÇÃO: hipertermia maligna (HM) é alteração da mus-
culatura esquelética que, em indivíduos susceptíveis expostos 
a agentes desencadeantes, como succinilcolina e halogenados, 
cursa com hipermetabolismo, devido ao aumento de cálcio no 
citoplasma de miócitos. Doenças conhecidas como rianodinopa-
tias são associadas à susceptibilidade a HM, dentre elas, a mio-
patia central core. Investigação da história familiar do paciente 
durante avaliação pré-anestésica permite identificar pacientes 
em risco. RELATO DE CASO: criança de 6 anos, 22 kg, hígida, 
com proposta de correção de consolidação viciosa de fratura 
em rádio e história familiar positiva para miopatia central core 
(biópsia muscular e teste genético paterno positivos). Foi en-
caminhada ao bloco cirúrgico, após preparo da sala operatória, 
conforme protocolos estabelecidos para pacientes com risco de 
desenvolvimento de HM:  vaporizadores retirados do aparelho 
de anestesia; canister limpo e preenchido com nova cal soda-
da; traqueias e “Y” substituídos; ventilador mantido ciclando 
por 120 minutos com fluxo de ar a 15 L/min. Criança admitida 
em sala cirúrgica com acesso venoso. Após monitorização com 
cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso, 
iniciada administração de dexmedetomidina a 0,1 mcg/kg/h e 

dextrocetamina a 0,5 mg/kg/h. Infusão mantida por 20 minutos. 
Inserido termômetro esofágico. Máscara facial com fluxo da mis-
tura óxido nitroso a 5 L/min +  oxigênio a 1,5 L/min acoplada ao 
rosto, com boa tolerância. Monitorização com capnografia. Ato 
sem intercorrências. Criança conduzida à sala de recuperação e 
observada por 1 hora e 30 minutos. DISCUSSÃO: HM é causada 
por mutações em genes que codificam proteínas envolvidas no 
acoplamento excitação-contração do músculo esquelético. A 
maioria das mutações ocorrem no gene RYR1 mas outros genes 
podem estar envolvidos. Algumas mutações que geram fenóti-
po de HM também se associam a fenótipos de miopatias. Avalia-
ção pré-anestésica deve contemplar: história familiar, sintomas 
como mialgia, intolerância a exercícios físicos ou alterações da 
coloração da urina, após as atividades físicas. História de exposi-
ção prévia aos agentes desencadeantes sem complicações não 
exclui possibilidade de ocorrência de eventos adversos associa-
dos ao uso destes medicamentos em próximas exposições. O 
manejo anestésico destes pacientes tem objetivo principal de 
evitar exposição aos agentes desencadeantes. A anestesia deve 
ser conduzida utilizando-se agentes anestésicos, que não os ha-
logenados, para obter o plano anestésico. Caso anestesia regio-
nal seja a técnica escolhida, é interessante documentar o estado 
funcional prévio dos grupos musculares envolvidos. 
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158 - Manejo anestésico em 
retossigmoidectomia transanal por doença de 
Hirschsprung: relato de caso 
Autores: Letícia Ávila de Souza, Gustavo Vieira Ramos Ferreira, Bruno 
Ribeiro Leite.

Instituição: Hospital Universitário Alzira Velano  

INTRODUÇÃO: A doença de Hirschsprung, a qual afeta 1 em 
cada 5000 crianças, é uma anomalia congênita que tem como 
característica a ausência dos neurônios intramurais dos plexos 
nervosos parassimpáticos (Meissner e Auerbach), afetando o 
intestino grosso, em geral, nos seus segmentos mais distais, cul-
minando com quadro de constipação intestinal crônica. O trata-
mento é cirúrgico e todas as técnicas mais comumente descritas 
obedecem como princípios a remoção do segmento aganglio-
nar e a reconstrução do trânsito intestinal, trazendo o segmento 
ganglionar até o ânus, com preservação da função esfincteriana. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 2 anos e 6 me-
ses, 10 kg, com quadro de constipação intestinal crônica, com 
diagnóstico de doença de Hirschsprung, confirmado por estudo 
imunohistoquímico, sem outras comorbidades. Foi submetido à 
retossigmoidectomia transanal. À admissão, paciente encontra-
va-se ativo e reativo, estável, eupneico, com abdome distendido. 
Após monitorização, foi realizada indução em sequência rápida 
com fentanil 30 mcg, propofol 40 mg, rocurônio 12 mg, intubado 
com tubo aramado 3,5, sem intercorrências, com manutenção 
anestésica inalatória com sevoflurano. Posicionado em decúbito 
ventral com membros inferiores abduzidos. Feito antibioticopro-
filaxia com metronidazol 150 mg e amicacina 75 mg, e sintomá-
ticos com dipirona 300 mg, dexametasona 1,5 mg e dramin 30 
mg. No intraoperatório, apresentou taquicardia, foi associado 
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remifentanil 0.05 mcg/kg/min, com boa resposta. Cirurgia trans-
correu sem intercorrências, com estabilidade hemodinâmica, 
sem sangramento significativo, com duração de 4 horas. Mantida 
soroterapia com ringer lactato no total de 600 ml, apresentando 
diurese de 100 ml. Ao final do procedimento, realizado peridural 
sacral utilizando 15 ml levobupivacaína 0,125% e clonidina 10 
mcg. Extubado após 5 horas de duração da anestesia e encami-
nhado ao CTI pediátrico, calmo e sem dor. Reavaliado após 12, 24 
e 48 horas, sem queixas álgicas. DISCUSSÃO: A anestesia mais 
adequada e avaliada foi a geral balanceada associada a bloqueio 
sacral para analgesia pós-operatória. A indução em sequência 
rápida torna-se necessária devido à distensão abdominal e ris-
co de broncoaspiração. Devido ao posicionamento, deve-se dar 
preferência ao tubo aramado. Pode-se observar que houve alto 
estímulo álgico no intraoperatório demonstrado pela presença 
de taquicardia, com resolução após introdução de remifentanil, 
o que era de se esperar, devido ao porte cirúrgico. Não houve 
sangramento significativo, portanto, sem necessidade de drogas 
vasoativas e transfusão sanguínea. Com o objetivo de controle 
de dor pós-operatória, optou-se por realizar bloqueio sacral com 
resposta satisfatória. Desse modo, por se tratar de uma doença 
rara e com poucos relatos do manejo anestésico desse procedi-
mento cirúrgico, faz-se necessário o conhecimento de um exem-
plo de abordagem anestésica tanto para durante o procedimen-
to quanto para o controle de dor pós-operatória.
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166 - Manejo das vias aéreas 
em paciente pediátrico portador de 
anquilose de articulação temporo-andibular: 
relato de caso
Autores: Priscila Filardi de Oliveira, Eduardo de Souza Barreto, Ricardo 
Almeida de Azevedo, Diogo Moreira Garzedim dos Santos, Hugo Ecke-
ner Dantas de Pereira Cardoso.

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos 

INTRODUÇÃO: O manejo da via aérea difícil é habilidade funda-
mental à prática da anestesiologia. A hipóxia resultante da falha 
na ventilação é uma das principais causas de óbito e sequelas 
neurológicas. Na anestesia pediátrica, 13% das intercorrências 
estão relacionadas à dificuldade de intubação traqueal. Neona-
tos e crianças com malformação craniofacial podem ser difíceis 
ou impossíveis de serem ventilados ou intubados. Anquilose da 
articulação têmporo-mandibular é uma doença rara, resultante 
da fusão do côndilo mandibular com a base do crânio. A intuba-
ção com broncoscópio flexível é segura, eficaz e considerado o 
método de escolha no manuseio da via aérea difícil prevista. RE-
LATO DE CASO: Paciente sexo masculino, 5 anos, 17 kg, portador 
de anquilose têmporo-mandibular à direita e pseudo-anquilose 
à esquerda, sem demais comorbidades, admitido para correção. 
Apresenta severa limitação da abertura bucal, retrognatia e atre-
sia mandibular e desvio do mento para a direita. Optado pela 
intubação por fibroscopia óptica, porém preparados para uma 
possível traqueostomia, em caso de falha do método menciona-
do. A monitorização multiparamétrica foi estabelecida e iniciado 
fornecimento de oxigênio a 100%, sob máscara facial. Realizado  
dexmedetomidina em infusão contínua 0,5 mcg/kg/h, cetamina 

0,35 mg/kg e atropina 0,01 mg/kg intravenoso, em acesso peri-
férico 20G. Em plano adequado anestésico e ventilação espon-
tânea, foi realizada intubação nasal guiada por fibra óptica. Um 
tubo traqueal de 5,5 mm ID foi cuidadosamente inserido através 
da narina direita e progredido. Confirmada intubação traque-
al e posicionamento adequado do tubo, paciente foi induzido 
com propofol 3 mg/kg, lidocaína 1 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/
kg. Realizado posteriormente fentanil 4 mg/kg. Equipe da ci-
rurgia torácica participou realizando retirada da sexta costela à 
esquerda para enxertia da articulação abordada. Procedimento 
realizado sem intercorrências, com duração de 6 horas. Paciente 
encaminhado para UTI pediátrica sob intubação nasotraqueal, 
hemodinamicamente estável, sem uso de drogas vasoativas. Ex-
tubado após 2 dias, sem intercorrências. Paciente mantido em 
acompanhamento com fisioterapia para otimização dos movi-
mentos orais e abertura bucal. DISCUSSÃO: A manutenção das 
vias aéreas pérvias é fundamental na prática anestésica. Pontos 
essenciais no manejo da via aérea difícil na população pediátrica 
são: proporcionar profundidade adequada da anestesia, manu-
tenção da ventilação espontânea e experiência com diferentes 
técnicas de intubação. O uso da fibroscopia óptica revelou que 
pode ser um método de sucesso no manejo de malformações 
craniofaciais; apesar da possibilidade de outras abordagens 
como traqueostomia, intubação nasal às cegas e intubação re-
trógada. Com o caso descrito, evidenciamos peculiaridades do 
manejo anestésico diante desse tipo de patologia, a fim de per-
mitir um melhor desfecho clínico.  
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168 - Manejo de via aérea em criança com 
síndrome de Hurler
Autores: Mariana Bittencourt Zollner M.Jacupino, Mônica Braga da 
Cunha Gobbo, Caroline Irene de Carvalho Zold, Dênio Lopes de Almei-
da, Alana Biaggi Prado, Thaís Rainha de Sousa.

Instituição: Hospital e Maternidade PUC Campinas  

INTRODUÇÃO: A síndrome de Hurler é uma doença rara de 
depósito lisossomal, pertencente ao grupo das Mucopolissaca-
ridoses tipo I (MPS), com transmissão autossômica recessiva. Tal 
condição genética resulta na deficiência completa da enzima 
alfa-1-iduronidase, levando ao acúmulo de glicosaminoglicanos, 
com consequências envolvendo desde cardiopatias e afecções 
pulmonares restritivas, até anomalias esqueléticas e múltiplas 
obstruções em via aérea, notando-se, assim, a importância de 
um minucioso manejo anestésico. RELATO DE CASO: A.V.L.S., 10 
anos, feminino, 17 kg, 110 cm, diagnosticada previamente com 
Sindrome de Hurler, admitida em centro cirúrgico para Gastros-
tomia via endoscópica e múltipla extração dentária. Realizada 
avaliação pré-anestésica ambulatorial e evidenciada via aérea 
difícil (VAD). Em sala, todo o material para a abordagem de VAD 
já checado e à disposição. Indução anestésica com sevoflurano 
25 ml/h, remifentanil 0,3 mcg/kg/min e propofol 3,5 mg/kg após 
pré-oxigenação com O2 a 100%, sob máscara facial. Classificada 
como Comarck 3a sob videolaparoscopia, utilizado bougie como 
auxílio e posterior passagem de tubo orotraqueal n•4,5 com cuff, 
confirmada com ausculta pulmonar e capnografia. Procedimen-
to sem intercorrências, paciente encaminhada à UTI em ventila-
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ção mecânica. DISCUSSÃO: cirurgias em pacientes com MPS são 
associadas a um índice de mortalidade em 30 dias de até 4,2% 
e este fato deve-se, principalmente, a questões ventilatórias e 
respiratórias. Drogas de curta ação devem ser preferidas, como 
sevoflurano e remifentanil; cetamina pode ser associada pensan-
do-se na preservação da ventilação espontânea. O bloqueador 
neuromuscular deve ser realizado após garantia de via aérea e, 
neste caso, o rocurônio oferece a vantagem de reversão imediata 
com sugammadex, importante em desfechos inesperados. Esses 
pacientes apresentam mucosa friável e o trauma de estruturas 
subglóticas em uma via aérea previamente estenosada pode ter 
consequências deletérias, sendo o videolaparoscópio valioso 
nesses casos, além de evitar a manipulação excessiva do pescoço 
em pacientes com possível instabilidade atlantoaxial. A avaliação 
correta do tamanho do tubo traqueal e mensurar a pressão ideal 
de cuff também minimizam danos. A máscara laríngea em sala 
é um qualificado artifício para promover oxigenação em caso 
de falha de intubação orotraqueal, além de poder ser utilizada 
como um conduto ao fibroscópico flexível. A extubação deve 
ser realizada preferencialmente com o paciente acordado. CON-
CLUSÃO: o estudo individualizado da via aérea, é fundamental 
para seu correto manejo, sendo a presença de profissionais ex-
perientes, a avaliação pré anestésica e o material adequado em 
sala, a maneira mais eficaz de prevenir desfechos insatisfatórios e 
garantir anestesia de qualidade a todos os pacientes.
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173 - Monitor de pressão intracraniana 
não invasiva em anestesia pediátrica: 
relato de caso
Autores: Gabriela Tognini Saba, Gibran Elias Harcha Munoz, Vinícius 
Caldeira Quintão, Ricardo Vieira Carlos, Marcelo Luis Abramides Torres, 
Maria José Carvalho Carmona.

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

INTRODUÇÃO: A pressão intracraniana (PIC) é medida através 
da inserção de cateter intraventricular, intraparenquimatoso ou 
subaracnóideo em neurocirurgias. Porém, existem outras situa-
ções em que é desejado medir a PIC no perioperatório, como em 
cirurgias em posição de Trendelenburg, cirurgias com aumento 
da pressão intra-abdominal, pacientes portadores de hepatopa-
tias graves, entre outras. No entanto, existem outras técnicas não 
invasivas que dão medidas indiretas da PIC como ultrassonogra-
fia da bainha do nervo óptico, tomografia, doppler, ressonância 
magnética e pressão intraocular. Porém, essas não são acuradas 
e raramente estão disponíveis no intraoperatório. Nesse contex-
to, o monitor Bran4careTM realiza a medição de pequenas defor-
mações do crânio, de forma não invasiva, através de um sensor 
colocado sobre a pele do osso temporal fornecendo, em tempo 
real, a morfologia da onda da PIC (morfologias P1 e P2), permi-
tindo ao anestesiologista concluir se a complacência intracrania-
na está preservada. Objetivou-se relatar o uso do Brain4careTM 
em criança submetida à cefalodeclive, mas sem outros fatores 
associados ao aumento da PIC, RELATO DE CASO:  ABP, 1 ano, 

9,6 kg, submetido à orquidopexia e postectomia, sem comor-
bidades. Consentimento livre e esclarecido obtido com a mãe. 
Paciente foi monitorizado com ECG, SpO2, pressão não invasiva, 
EtCO2 e monitor Brain4careTM. Realizada anestesia geral balan-
ceada e peridural sacral. Posicionamento a 16 graus em cefalo-
declive e hidratação realizada com 50 mL de ringer lactato. No 
intraoperatório, manteve-se normotermia, pressão pulmonar 
de pico de 15 cmH2O, PEEP de 5 cmH2O e EtCO2 entre 34-35 
mmHg. A ultrassonografia do nervo óptico (ONSD) foi realizada 
a cada 10 minutos, mantendo-se entre 3,6 e 5,7 mm. A análise 
da curva de PIC mostrou alterações nos dois componentes das 
curvas (P1 e P2), sendo que relação P2 > P1 sugeriu um prejuí-
zo na complacência intracraniana até 15 minutos de cirurgia. O 
procedimento durou 90 minutos e o paciente foi encaminhado 
para a sala de recuperação sem intercorrências. DISCUSSÃO:  A 
análise da curva de PIC pelo monitor Brain4careTM permitiu o 
diagnóstico das alterações da complacência intracraniana, assim 
que instalado o cefalodeclive, retornando à normalidade após 
15 minutos, permanecendo assim até o fim do procedimento. 
Comparativamente, não houve alterações nas medidas da bai-
nha do nervo óptico até uma hora após o cefalodeclive, o que 
poderia mostrar que o ONSD não teria a sensibilidade adequada 
para diagnóstico das alterações da complacência intracraniana 
no intraoperatório, além de ser operador dependente, podendo 
influenciar negativamente uma conduta precoce pelos aneste-
siologistas. O monitor não fornece desconforto ao paciente e é 
de fácil utilização. Mais estudos precisam ser realizados, e com 
maior número de pacientes, para que possíveis complicações e 
desfechos no pós-operatório das alterações da complacência in-
tracraniana em crianças sejam avaliadas.
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188 - Peculiaridades anestésicas da correção 
cirúrgica de genitália ambígua: relato de caso
Autores: Larissa Gueiros Piñeiro, Cláudio Calvano, Anne Margareth de 
Lima Silveira, Sidney Pacheco de Souza, Viviane Alice de Oliveira Corrêa, 
Carolina Santos da Silveira.

Instituição: Hospital Estadual da Criança 

INTRODUÇÃO: A hiperplasia adrenal congênita (incidência 
1:15000) decorre de diversas alterações genéticas que resultam 
na deficiência de enzimas responsáveis pela produção de cor-
tisol no córtex da adrenal. Em 95% dos casos, há deficiência da 
21-hidroxilase e 75% das crianças acometidas também apresen-
tam deficiência de aldosterona, caracterizando o quadro clássico 
composto por aumento dos androgênios e perda de sal. Em me-
ninas, ocorre virilização da genitália externa, mas os órgãos sexu-
ais são normais. Apresentamos um caso em que a genitoplastia 
feminilizante foi associada à técnica de abordagem transretal 
sagital anterior do seio urogenital (cirurgia de ASTRA), que entre 
as principais vantagens está a maior preservação da continência 
urinária. RELATO DO CASO: Paciente de 1 ano e 8 meses, sexo 
feminino (cariótipo XX), com diagnóstico de hiperplasia adrenal 
congênita variante perdedora de sal, apresentava genitália am-
bígua grave (falo aproximadamente 7 cm). Fazia cronicamente 
reposição de corticoides, mineralocorticoides e sódio.  Foi reali-
zada anestesia geral balanceada combinada com peridural cau-
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dal (ropivacaína 0,3% + morfina). Indução venosa com fentanil, 
lidocaína, propofol e rocurônio, manutenção com sevoflurano 
e dexmedetomidina em infusão contínua, além de cetamina e 
sulfato de magnésio. O ato anestésico-cirúrgico durou aproxi-
madamente 8 horas, foi administrada dose de estresse de hidro-
cortisona, cristaloides 60 ml/kg e mantida infusão contínua de 
solução contendo sódio e glicose a 4 ml/kg/h. Analgesia com-
plementada com dipirona e cetorolaco. O primeiro tempo da 
cirurgia foi realizado em prona e o segundo em litotomia, sendo 
tomados os devidos cuidados com o posicionamento. Devido 
ao acesso transretal, a antibioticoterapia de escolha foi metroni-
dazol e gentamicina. Após o final do procedimento, o bloqueio 
neuromuscular foi revertido com sugammadex e a paciente en-
caminhada à Unidade de Cuidados Intensivos, em ar ambiente, 
tranquila, com boa resposta a analgesia. DISCUSSÃO: A cirurgia 
de ASTRA é considerada uma das maiores e mais desafiadoras 
cirurgias no âmbito da cirurgia pediátrica. Quando associada à 
delicada e trabalhosa genitoplastia feminilizante, justificam-se a 
duração prolongada e todos os cuidados relativos ao manejo hi-
droeletrolítico, posicionamento e analgesia. Além disso, é impor-
tante ressaltar que o tratamento da criança com genitália ambí-
gua abrange questões psicossociais importantes na abordagem 
com a família, suas expectativas e grau de ansiedade.
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195 - Preferências dos pais sobre a anestesia 
em crianças: estudo transversal
Autores: Patrícia Millás Ribeiro, José Fernando Amaral Meletti, Jéssica 
Mayara Mesquita Ivanovs, Marina Araújo Dias, Joana Augusta Bouvié 
de Oliveira, Reinaldo Vargas Bastos Miranda.

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí - Departamento de 
Anestesiologia 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Entender os desejos de participa-
ção de responsáveis, cujos filhos serão submetidos à anestesia, 
torna possível o compartilhamento das decisões, melhora a rela-
ção médico-paciente, a qualidade da anestesia e a satisfação dos 
pacientes. O objetivo do estudo foi avaliar qual é o interesse dos 
pais ou responsáveis em compartilhar na tomada de decisão em 
relação aos cuidados perioperatórios de seus filhos. MÉTODO: 
Estudo observacional, prospectivo, transversal. Após aprovação 
no Comitê de Ética em Pesquisa e registro na Plataforma Brasil 
(CAAE: 15828119.7.0000.5412), foram entrevistados 102 pais, 
sendo 6 descartados por respostas incompletas. O questionário 
propunha 6 questões com respostas do tipo Likert de 3 pontos 
(gostaria, indiferente e não gostaria) sendo pontuada de 0, 1 e 2 
por cada resposta respectivamente, com pontuação máxima de 
12. As 6 perguntas foram: 1. gostaria de opinar de forma geral 
nos cuidados relacionados à anestesia de seu filho(a); 2. gostaria 
de estar presente no momento da indução anestésica do seu fi-
lho(a); 3. gostaria de opinar sobre a utilização de medicação pré-
-anestésica (sedativa/“calmante”) em seu filho(a); 4. gostaria de 
manifestar sua preferência quanto à forma de administração da 
anestesia geral (via venosa ou inalação); 5. gostaria de ser infor-
mado e participar das decisões com relação ao controle da dor 
do seu filho(a) no pós-operatório; 6. gostaria de estar presente 

na Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA) com seu filho(a). 
Foi utilizado o teste de Shapiro Wilks para assegurar que não 
existira distribuição normal dos dados, o teste de Igualdade de 
Duas Proporções na distribuição de frequências das covariáveis 
qualitativas e teste de Qui-Quadrado para medir as variáveis do 
estudo em relação às idades (≤ 1 ano, > 1 ano e ≤ 6 anos) das 
crianças. Foi considerado p<0,05 como nível de significância. Re-
sultados. Dos 97 participantes, não foi observado diferença entre 
os gêneros das crianças (p=0,196). A média do escore total foi de 
9,20 ± 0,44. A maioria dos responsáveis manifestou interesse em 
participar das decisões sobre anestesia, exceto no que diz res-
peito à utilização de medicação pré-anestésica (p<0,05). Todos 
os pais gostariam de estar na SRPA. Não foi observada relação 
estatística nas 6 questões quando foi comparada às idades das 
crianças. CONCLUSÕES: Em nosso estudo, houve grande inte-
resse dos pais de participação ativa na tomada de decisões em 
relação à anestesia, não houve distinção em relação à idade das 
crianças.
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209 - Anestesia em cirurgia endovascular 
corretiva de coarctação de aorta descendente 
com diagnóstico de hemotórax transcirúrgico: 
relato de caso
Autores: Jéssica Gastaldon Lima, Rogerio Amaral, Jéssica Paola Salame, 
Raquel Spirele Kammer, Andressa Martini Faria Machado.

Instituições: Hospital Regional Homero de Miranda Gomes - Centro 
Universitário de Brusque - Instituto de Cardiologia de Santa Catarina  

INTRODUÇÃO: A coarctação da aorta é caracterizada como um 
estreitamento, normalmente na região ístmica da aorta, entre 
a artéria subclávia esquerda e o ductus arteriosus. Para esses 
casos, o tratamento endovascular da coarctação aórtica tem se 
mostrado um procedimento seguro e eficaz a curto, médio e 
longo prazo, com resultados auspiciosos e diminuição da morbi-
mortalidade cirúrgica. RELATO DE CASO: O objetivo deste rela-
to de caso é enfatizar a importância da avaliação dos parâmetros 
anestésicos para eventual diagnóstico de intercorrências intra-
operatórias, como o deste caso relatado, no qual um paciente 
de 2 meses e 26 dias, com diagnóstico de coarctação de aorta, 
foi submetido à aortoplastia com balão para correção cirúrgica 
e obteve o diagnóstico de hemotórax transcirúrgico, mediante 
a avaliação do anestesista. O paciente possuía previamente exa-
mes laboratoriais dentro do limite da normalidade e angioto-
mografia, com visualização de coarctação residual na altura da 
artéria pulmonar esquerda 22x22 mm e artéria subclávia esquer-
da de calibre reduzido 13x12 mm. A técnica anestésica utiliza-
da foi anestesia geral balanceada, realizada indução anestésica 
com midazolam 0,7 mg (0,3 mg/kg) , fentanil 5 mcg (2 mcg/kg), 
rocurônio 1,5 mg (0,5 mg/kg) e manutenção com sevoflurano 
3%. Paciente foi submetido à intubação orotraqueal com tubo 
nº 3,5 e mantido em modo ventilatório, com pressão controlada 
17 cmH20, com sistema ventilatório fechado com absorvedor de 
CO2 (Drager Fabius Tiro), apresentando uma relação inspiratório 
e expiratório 1:3; frequência respiratória 35 irpm e pressão ex-
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piratória final positiva de 6mm. Posteriormente à realização da 
aortoplastia com balão, o paciente evoluiu com aumento de 
pressão de pico inspiratório, taquicardia, hipotensão e ventila-
ção manual resistente. Como consequência, foi administrado 1,5 
mg de rocurônio e realizada radiografia de tórax no intraopera-
tório, a qual demonstrou presença de hemotórax em hemitórax 
esquerdo. Subsequentemente, foi efetuada infusão de 50 ml de 
concentrado de hemácias e aumento da hidratação endovenosa 
com ringer lactato 20 ml/kg/h, seguida por melhora dos parâme-
tros hemodinâmicos e ventilatórios do paciente e, na sequência, 
foi realizada toracostomia do hemitórax esquerdo, com drena-
gem de 30 ml de sangue, mantido intubado e o paciente evoluiu 
com boa recuperação. DISCUSSÃO: É imprescindível o diag-
nóstico de todas as anormalidades presentes durante o período 
transoperatório para o correto manejo anestésico. CONCLUSÃO: 
Nesse relato, foi necessária a observação dos parâmetros para o 
diagnóstico de hemotórax, bem como para a manutenção he-
modinâmica do paciente e boa resolubilidade do quadro clínico.
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242 - Uso da dexmedetomidina em altas doses 
como estratégia de analgesia intra- e pós-
operatória em correção de mielomeningocele: 
série de casos
Autores: Bernardo D’Avila de Castro Borges, Vinícius Caldeira Quintão, 
Cristiane Tavares, Ricardo Vieira Carlos, Maria José Carvalho Carmona.

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

INTRODUÇÃO: A dexmedetomidina, como adjuvante anestési-
co, apresenta efeitos clínicos sedativos, ansiolítico, analgésico e 
simpaticolítico. Não apresenta alterações na pressão intracrania-
na, taxa metabólica cerebral, fluxo sanguíneo cerebral, função 
neuronal ou no drive respiratório. Ainda, apresenta importante 
efeito na estabilidade hemodinâmica, auxiliando na redução do 
uso de opioides. Possui efeito anti-inflamatório, melhorando a 
sobrevivência celular, reduzindo fatores anti-apoptoses, ativação 
da micróglia e produção das citocinas pró-inflamatórias, redu-
zindo a produção da interleucina-6, fator de necrose tumoral alfa 
e infiltração neutrofílica. Nas cirurgias da medula espinhal, ate-
nua a degeneração neuronal ventral, preserva a função neuronal 
e mantém a viabilidade neuronal, após períodos de isquemia 
transitória ou síndrome da isquemia-reperfusão. No pós-opera-
tório, apresenta efeito analgésico, atuando em receptores noci-
ceptivos e neuropáticos. DESCRIÇÃO DA SÉRIE: Trata-se de uma 
série de seis casos de recém-nascidos submetidos a tratamento 
cirúrgico precoce para mielomeningocele. Para avaliação da dor, 
utilizou-se a Escala de Dor no Recém-Nascido, versão traduzida 
e validada para o português da Neonatal Pain Evaluation Scale 
(NIPS). A escala é medida de 0 a 7, sendo que pontuações acima 
de 3 indicam a presença de dor. Todos os pacientes foram admiti-
dos na sala de cirurgia imediatamente após o nascimento, sendo 
monitorizadas pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso e 
cardioscopia. Em todos os casos, a indução foi feita com anesté-
sico sevoflurano e, após perda da consciência, realizada punção 

venosa periférica. Após administração de propofol e fentanil, 
sendo esse último em baixa dose 2 mcg/kg, os pacientes foram 
intubados. A manutenção da anestesia foi feita com sevoflura-
no e infusão contínua de dexmedetomidina (dose de ataque 
de 2 mcg/kg) e dose de manutenção de 0,5 mcg/kg/hora). Nos 
6 casos avaliados, não ocorreram eventos adversos, tais como 
depressão respiratória, alterações da pressão arterial sistêmica 
ou da frequência cardíaca. O tempo médio entre a indução e a 
extubação foi de 210 minutos e todos os recém-nascidos foram 
encaminhados à UTI neonatal extubados e em ventilação espon-
tânea. Todos os recém-nascidos apresentaram pontuação na es-
cala NIPS de 0 até 60 minutos após a extubação. DISCUSSÃO: 
Em relação à população pediátrica, alguns estudos pré-clínicos 
demonstraram que a dexmedetomidina atenuou a neurotoxi-
cidade induzida pelos anestésicos gerais, exercendo assim um 
efeito neuroprotetor. Dexmedetomidina é um agonista do re-
ceptor alfa-2 adrenérgico com efeitos sedativos, analgésicos e 
simpatolíticos, sendo uma opção valiosa para analgesia intra- e 
pós-operatória, sem aumentar do risco de depressão respiração, 
que é comum em recém-nascidos. No entanto, existem evidên-
cias limitadas que apoiam seu uso durante a neurocirurgia em 
neonatos, principalmente nas primeiras horas de vida.
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249 - Uso de monitorização nociceptiva em 
paciente pediátrico durante reparo de hérnia 
inguinal bilateral: relato de caso
Autores: Anne Twardowsky Di Donato, Vinícius Caldeira Quintão, Ri-
cardo Vieira Carlos, Karisia Santos Guedes, Marcelo Luis Abramides Tor-
res, Maria José Carvalho Carmona.

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

INTRODUÇÃO: Novos mecanismos para a monitorização da 
consciência e da nocicepção em crianças estão em desenvolvi-
mento. Especialmente em crianças menores de um ano, a única 
forma de monitorizar a consciência é por meio de ondas do ele-
troencefalografia e espectrograma. O Conox é um monitor ba-
seado em ondas de eletroencefalograma e apresenta 2 escores: 
o qCON, que se correlaciona com o índice bispectral, e o qNOX, 
que reflete a probabilidade de resposta motora a um estímulo 
nociceptivo, sendo que valores abaixo de 40 indicam probabili-
dade muito baixa e acima de 60 refletem alta probabilidade de 
movimento em resposta à estímulo nociceptivo. Existem poucos 
estudos de validação do Conox em adultos, sendo que faltam 
estudos de validação do qCON e qNOX em crianças. RELATO DE 
CASO: Criança de 16 meses, estado físico ASA 1, sexo masculino, 
pesando 9 kg, foi submetida à correção cirúrgica de hérnia ingui-
nal encarcerada bilateral. Após monitorização com ECG, SpO2 
e pressão não invasiva, a indução anestésica foi venosa com 40 
mg de propofol, 20 mcg de fentanil e 10mg de rocurônio. A intu-
bação orotraqueal foi realizada com tubo 4,0 com balonete. Foi 
associado bloqueio ilioinguinal/iliohipogástrico bilateral guiado 
por ultrassom com 2 mL de ropivacaína 0,375% de cada lado. A 
manutenção anestésica foi realizada com sevoflurano 2%. Ape-
sar de desenvolvido para adultos, a fita de eletrodos do moni-
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tor Conox foi adequadamente posicionada e não apresentou 
interferências mecânicas e eletromagnéticas. Após a indução 
com propofol, o valor do qCON foi de 99 para 46 e do qNOX de 
99 para 58 em menos de 1 minuto. Durante a tração do cordão 
espermático, considerado um momento de grande estímulo 
álgico visceral, houve a maior elevação do qNOX e qCON, que 
chegaram a 76 e 83 respectivamente. Foi realizado bólus de 1 
mg/kg de propofol, com diminuição do qCON para 50, mas ma-
nutenção do qNOX acima de 60. Como o bloqueio ilioinguinal/
iliohipogástrico não provê analgesia visceral, a interrupção do 
estímulo foi suficiente para normalizar o valor do qNOX. Durante 
o despertar, valores de qCON e qNOX aumentaram para 98 e 99, 
respectivamente. O paciente foi extubado e encaminhado para 
a sala de recuperação pós-anestésica (RPA). Apresentou pontua-
ção de zero na escala FLACC por 30 minutos, recebendo alta para 
a enfermaria. DISCUSSÃO: O perfil hemodinâmico das crianças é 
diferente em relação aos adultos e pode dificultar a identificação 
de respostas aos estímulos álgicos, como taquicardia e hiper-
tensão. Sendo assim, há grande necessidade de se desenvolver 
novas tecnologias que facilitem seu reconhecimento. O Conox é 
de fácil utilização, apresentando boa correlação com estímulos 
nociceptivos, além de permitir o acompanhamento remoto do 
monitor por meio de smartphones. Entretanto, mais estudos são 
necessários para validação do qCON e qNOX em crianças, além 
do desenvolvimento de eletrodos de tamanho reduzido para 
melhor usabilidade em crianças menores de um ano.
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253 - Uso do ácido tranexâmico em 
cirurgias para correção de craniossinostose: 
considerações anestésicas
Autores: Ana Paula Backes, Paula Rocha Jordão, Brynner Mota Buçard, 
Cristian Pieper, Sandro Miguel Souza Lima.

Instituição: Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer  

INTRODUÇÃO: Craniossinostose é a fusão prematura de uma ou 
mais suturas cranianas, resultando no desenvolvimento anormal 
e em alterações no formato do crânio da criança. Pode ser classi-
ficada em simples, complexas ou associadas a síndromes gené-
ticas. A correção cirúrgica desta patologia é desafiadora, princi-
palmente em relação à potencial perda sanguínea associada ao 
procedimento. Neste trabalho, vamos abordar a inclusão do áci-
do tranexâmico como parte de uma estratégia anestésica, visan-
do minimizar o sangramento no período perioperatório. RELA-
TO DE CASO: Paciente sexo masculino, 6 meses, 7 kg, submetido 
à correção de craniossinostose simples do tipo escafocefalia. A 
técnica cirúrgica realizada foi vertextomia precoce, com retirada 
de 4 cm do osso parietal e fratura em galho verde do temporal. 
O tempo cirúrgico total foi de 5 horas. A monitorização no in-
traoperatório foi realizada com cardioscopia, oximetria de pulso, 
capnografia, pressão arterial invasiva, controle de diurese atra-
vés de sonda vesical de demora e monitorização da consciência 
através do índice bispectral. Acesso venoso periférico obtido em 
membro superior direito, de calibre 24G, acesso venoso central 
em veia femoral direita e pressão arterial invasiva instalada na 
artéria radial esquerda. Administração de cefazolina, com outra 

dose após 4 horas de cirurgia. O ácido tranexânico foi adminis-
trado na dose de 10 mg/kg, antes da incisão cirúrgica. A indução 
anestésica foi realizada com sevoflurano em máscara facial, lido-
caína, fentanil, rocurônio, seguida entubação orotraqueal, sem 
intercorrências. Analgesia realizada com clonidina, metadona e 
dipirona. Profilaxia náuseas e vômitos com  ondansetrona. Re-
versão do bloqueio neuromuscular residual com sugammadex. 
O total de cristaloides administrados foi de 150 ml. Diurese: 200 
ml. A transfusão de hemocomponentes foi de 70 ml (10 ml/kg) 
de concentrado de hemácias ao final do procedimento, após he-
mostasia adequada. DISCUSSÃO: O sangramento em cirurgias 
para correção de craniossinostose é um desafio inerente a este 
procedimento, muitas das vezes insidioso, porém também pode 
ocorrer de maneira rápida e maciça. Principais fatores de risco in-
cluem infante com peso baixo, tamanho desproporcional da ca-
beça e cirurgia prolongada. Por isso, deve-se considerar acessos 
venosos periféricos calibrosos, avaliar acesso venoso central e 
linha arterial para controle da pressão arterial. A transfusão san-
guínea é uma prática variável, não existindo nenhum protocolo 
específico. Devemos considerar a transfusão quando a pressão 
arterial média estiver abaixo do valor apropriado para a idade, 
apesar de resgate com cristaloide, corroborando conduta toma-
da no caso do paciente em questão. O uso de ácido tranexâmico 
está descrito como um dos fatores viáveis reconhecidos na prá-
tica anestésica, visando diminuir sangramento e necessidade de 
transfusão de concentrado de hemácias, tanto no intraoperató-
rio quando no pós-operatório.
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256 - Utilização do modelo de Eleveld para 
supraglotoplastia em lactente
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INTRODUÇÃO: Laringomalácia é a causa mais comum de estri-
dor na infância, é caracterizada pelo colapso das estruturas su-
pralaríngeas durante a inspiração e sua correção cirúrgica é indi-
cada em cerca de 10% dos casos. A anestesia envolve os desafios 
do risco de via aérea difícil, com indução e manutenção titulados 
e despertar cauteloso pela possibilidade de edema laríngeo. A 
seguir descrevemos a técnica anestésica utilizada para cirurgia 
de supraglotoplastia em lactente com infusão alvo-controlada 
(target controlled infusion - TCI) de propofol associada à inala-
tória. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 2 meses 
e 6 dias, 4,9 kg, 55 cm e ASA II foi internada para realização de 
supraglotoplastia. Portadora de laringomalácia, comunicação 
interventricular e doença do refluxo gastroesofágico em uso de 
lansoprazol. Após monitorização na sala cirúrgica, foi realizada 
venopunção com a paciente acordada. Iniciou-se a indução 
inalatória, com oxigênio e sevoflurano no sistema Mapleson D, 
a administração de lidocaína 2% 5 mg e bólus de propofol de 
8 mg, seguido de infusão segundo o modelo Eleveld efeito. O 
alvo inicial foi de 1 mcg/mL e, após aumentos sucessivos, atin-
giu-se o plano anestésico na concentração efeito de 4 mcg/mL. 
Durante a cirurgia, manteve-se cateter nasal de oxigênio 2 L/min 
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po intervenção (alfa-2 agonistas adrenérgicos) e 143 no grupo 
controle (morfina). Não houve diferença significativa no tempo 
até a analgesia de resgate entre os subgrupos “alfa-2 versus mor-
fina” (Diferença Média = -60.45 [-322.92, 202.01], p=0.65) e “alfa-2 
combinado com morfina versus morfina isolada” (Diferença Mé-
dia = 23.10 [-164.38, 210.58], p= 0.81). Também não houve resul-
tado estatisticamente significativo em relação aos efeitos cola-
terais, Razão de Risco (RR) = 0.77 [0.57, 1.03], p= 0.08, I2= 3%. A 
análise da qualidade de evidência pelo protocolo GRADE indica 
que a qualidade de evidência para os dois desfechos foi conside-
rada como alta. O gráfico de funil dos 5 estudos incluídos mos-
tra pouca tendência ao viés de publicação. CONCLUSÃO: esta 
meta-análise de ECR não encontrou indícios de que os agonistas 
alfa-2 adrenérgicos (clonidina e dexmedetomidina), administra-
dos via neuroeixo, isoladamente ou combinados à morfina, pro-
longuem a analgesia em pacientes submetidos à ATQ ou de que 
mesmo diminuam a incidência de efeitos adversos.
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010 - Análise comparativa entre o bloqueio do 
plano do músculo eretor da espinha e analgesia 
multimodal em cirurgias eletivas de mama
Autores: Sarah Gracielly Sena Sousa, Cynthia de Oliveira Rego, Thaís 
Cortez Silva Ribeiro, Bruno Mendes Carmona, Tayssa Cristina Lima de 
Vilhena, Rodolfo Gonçalves Oliveira.

Instituição: Hospital Ophir Loyola 

JUSTIFICATIVA: No decorrer dos anos, a cirurgia da mama rece-
beu um numeroso acervo de técnicas. Para a maioria delas, exis-
tem inúmeras técnicas anestésicas a serem escolhidas de acordo 
com especificidades de cada paciente, de modo que mesmo os 
procedimentos relativamente pequenos podem estar associa-
dos à dor pós-operatória significativa. Nesse contexto, estudos 
buscaram avaliar comparativamente as técnicas anestésicas que 
promovam um melhor controle da dor aguda pós-operatória. 
OBJETIVOS: Comparar a dor aguda pós-operatória entre o blo-
queio do plano do músculo eretor da espinha (ESP block) e anal-
gesia multimodal em cirurgias eletivas da mama. MÉTODOS: 
Trata-se de um estudo de intervenção, prospectivo, controlado 
e mono-cego, que incluiu 51 mulheres submetidas a cirurgias 
eletivas da mama. As voluntárias foram divididas em dois gru-
pos: o que realizou ESP block (23 voluntárias); e o que realizou 
analgesia multimodal (28 voluntárias). Ambos os grupos foram 
avaliados pela aplicação da Escala Visual Analógica de Dor (EVA) 
uma hora e 12 horas após a cirurgia. RESULTADOS: No que se 
refere aos escores da EVA, pode-se observar que o escore médio 
e o nível de dor na primeira hora após a cirurgia não diferiram 
significantemente entre os grupos (p-valor: 0.309, p-valor: 0.405, 
respectivamente). No entanto, ao analisar o escore de dor após 
12 horas da cirurgia, pode-se observar que o grupo que realizou 
ESP block apresentou menor escore de dor quando comparado 
aos que realizaram Analgesia Multimodal (2.2±1.1 vs 2.7±0.9, 
p-valor: 0.028). CONCLUSÕES: O ESP block demonstrou superio-
ridade no controle da dor 12 horas após a cirurgia em mulheres 
submetidas a cirurgias eletivas de mama, quando comparado a 
analgesia multimodal.

com sevoflurano a 3%. A lactente permaneceu sob ventilação es-
pontânea, imóvel e hemodinamicante estável. Foi administrada 
dexametasona e feita hidratação com plasma lyte. Ao término 
do procedimento e interrupção dos agentes anestésicos, o des-
pertar ocorreu em 19 minutos, com consumo total de propofol 
de 47 mg. A criança foi encaminhada à UTI sem necessidade de 
O2 suplementar. DISCUSSÃO: A anestesia para procedimentos 
na via aérea é um desafio, principalmente na população pediá-
trica. Muitas vezes, como neste relato, o procedimento deve ser 
realizado sem a presença do tubo orotraqueal e com o paciente 
em ventilação espontânea. Dessa forma, optou-se pela anestesia 
geral balanceada sem uso de opioide e predomínio da infusão 
de propofol, no modo TCI efeito. Os modelos tradicionalmente 
utilizados para as crianças, Kataria e Paedfusor, não permitem 
administração nessa faixa etária e o modelo eleito foi descrito 
por Eleveld, que inclui neonatos e lactentes. As concentrações 
utilizadas foram extraídas da literatura e são adequadas para ofe-
recer hipnose, entretanto não existe correlação descrita para o 
modelo utilizado. A paciente despertou com melhora do esforço 
respiratório, alimentou-se após 2 horas, não apresentou vômitos 
ou edema laríngeo na UTI. No presente relato, o modelo de Ele-
veld nas concentrações administradas foi adequado para manter 
plano anestésico com estabilidade hemodinâmica e sem causar 
depressão respiratória.
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006 - Agonistas alfa-2 adrenérgicos e morfina 
via neuroeixo para analgesia em artroplastia 
total de quadril
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INTRODUÇÃO: A ação dos analgésicos administrados no neu-
roeixo pode prorrogar o tempo para analgesia de resgate em 
pacientes submetidos à artroplastia total de quadril (ATQ), re-
duzindo a percepção dolorosa e consumo de opioides no pós-
-operatório e menos efeitos colaterais associados a analgésicos. 
Porém, ainda não há nível de evidência elevado sobre a melhor 
intervenção para analgesia perioperatória nas ATQ. O objetivo foi 
avaliar o potencial analgésico de agonistas alfa-2 adrenérgicos 
(clonidina e dexmedetomidina) isolados ou como adjuvantes à 
morfina, comparando-os à morfina isolada, quando administra-
dos no neuroeixo para ATQ. MÉTODO: Revisão sistemática com 
meta-análise de ensaios clínicos randomizados (ECR), com busca 
nas bases PubMed, Cochrane, Google Scholar e Biblioteca Virtu-
al em Saúde (BVS). O desfecho principal foi avaliação do tempo 
(minutos) até a primeira analgesia de resgate e desfecho secun-
dário, do número (n) de incidência de efeitos adversos (náusea, 
vômito e prurido). RESULTADOS: Foram identificados 614 ECR, 
com 5 selecionados, que incluíram 311 pacientes; 168 no gru-
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023 - Anestesia multimodal de bloqueio do 
eretor da espinha contínuo para manejo 
perioperatório de carcinoma renal com 
metástase para veia cava inferior e átrio 
direito
Autores: Marisa Pizzichini, Marina Machado Ramos, Camilla Gallo Pil-
ger, Thaís Lunara Vaz.
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INTRODUÇÃO: carcinoma de células renais (CCR) em 4% a 
10% dos casos apresenta invasão e/ou compressão da veia 
cava inferior (VCI), com consequente formação de trombos 
que podem migrar para as câmaras cardíacas direitas em 
1% dos casos. O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP) 
guiado por ultrassom (US) é uma abordagem recentemente 
descrita para analgesia somática e visceral. Uma técnica que 
equilibra os benefícios analgésicos com a manutenção da 
homeostase e redução da resposta neurohumoral ao estresse 
cirúrgico. O objetivo do presente estudo consiste em relatar a 
técnica anestésica utilizada para a abordagem cirúrgica des-
sa condição. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 68 anos, 
ASA III, com hipertensão e hipertireoidismo, em uso de hidro-
clorotiazida 25 mg/dia e tapazol 10 mg/dia, foi diagnosticada 
com carcinoma de células renais em rim direito e metástase 
para VCI e massa intracavitária atrial protruindo através da 
valva tricúspide.Com a paciente sentada, foi realizado blo-
queio ESP bilateral guiado por US, com pobre linear, agulha 
Tuohy 17 em plano, em nível de T5 com 20 ml ropivacaína 
0,5% bilateralmente, seguido de colocação de cateter abaixo 
do músculo eretor da espinha à direita. A  anestesia geral foi 
induzida com fentanil 500 mcg, etomidato 12 mg, lidocaína 
60 mg, dextrocetamina 30 mg e rocurônio 40 mg; foi manti-
da com sevoflurano e infusão contínua de dextrocetamina 15 
mg/h e dexmedetomedina 15 mcg/h e de ropivacaína 0,2% a 
10ml/h via cateter de ESP. Em laparotomia em J, nefrectomia 
à direita, anexectomia direita e colecistectomia foram reali-
zadas, associada à esternotomia e instalação de circulação 
extracorpórea. Pós-operatório na UTI, com analgesia pelo 
cateter de ESP em bomba de infusão contínua com ropiva-
caína 0,2% 10 ml/h; mantido por 48 horas, período no qual a 
paciente com dor classificada em zero. O cateter foi retirado 
antes da transferência para enfermaria e alta hospitalar no 
quinto dia de pós-operatório. DISCUSSÃO: O bloqueio ESP 
tem sido amplamente utilizado como modalidade de analge-
sia multimodal para cirurgias abdominais e torácicas. A inje-
ção e dispersão do anestésico local entre o músculo eretor da 
espinha e o processo transverso promovem analgesia somá-
tica, simpática e visceral. Estabilidade hemodinâmica, melho-
ra dos padrões respiratórios e menor tempo de internamento 
hospitalar são alguns dos inúmeros benefícios do bloqueio 
ESP, nitidamente observados na evolução da paciente do 
caso relatado. A alta hospitalar após cinco dias de pós-opera-
tório foi inferior a todos os casos relatados por Morita et al., 
um dos poucos descritos na literatura. CONCLUSÃO: O blo-

queio ESP em infusão contínua promoveu controle expressi-
vo de dor no pós-operatório da paciente em questão, técnica 
de suma importância para o desfecho ímpar da paciente. Ain-
da que haja relatos na literatura acerca do uso do bloqueio 
ESP para toracotomias, acreditamos ser a primeira descrição 
anestésica completa do procedimento cirúrgico para a rara 
apresentação do CCR.

047 - Anestesia regional para amputação 
supra-patelar em paciente portador de 
cardiopatia grave
Autores: Priscila Filardi de Oliveira, Leonam Nascimento Costa, Ricardo 
Almeida de Azevedo, Hugo Eckener Dantas de Pereira Cardoso.

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos 

INTRODUÇÃO: O sistema cardiovascular é responsável por 
grande parte dos desfechos mórbidos ou fatais no período 
perioperatório. Pacientes portadores de cardiopatia mere-
cem preocupação especial, em virtude do risco anestésico-
-cirúrgico associado. Existe sempre grande receio de des-
compensação destes pacientes frente à anestesia. Cirurgias 
vasculares são particularmente difíceis para o anestesiolo-
gista porque são de alto risco em pacientes com alta pre-
valência de doença arterial coronariana evidente ou oculta. 
Nessa perspectiva, bloqueios periféricos podem trazer gran-
des benefícios nessa população. CASO CLÍNICO: Paciente, 
sexo masculino, 57 anos, 65 kg, 1,67m, ASA IV, portador de 
doença arterial obstrutiva periférica, diabetes mellitus tipo 
2, hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca se-
cundária à cardiopatia isquêmica. Histórico de infarto agudo 
do miocárdio sem supra-ST há 8 meses e de três acidentes 
vascular encefálico, com o último há 6 meses. Tabagista 20 
maços/ano.  Amputação supra-patelar esquerda prévia. Eco-
cardiograma realizado há um mês mostra fração de ejeção 
de 10,2%, com aumento moderado de todas as câmaras car-
díacas, função sistólica biventricular reduzida no repouso e 
disfunção diastólica do ventrículo esquerdo tipo restritiva. 
Cateterismo revela doença arterial coronária triarterial gra-
ve. Exames laboratoriais: Hb 10,6, Ht 33,3, plaquetas 386.000, 
ureia 54, creatinina 0,8, sódio 133, k 4,4. Paciente compare-
ce para realização de amputação supra-patelar direita. Op-
tado por realização exclusiva de bloqueio periférico como 
anestesia. Realizada monitorização multiparamétrica básica. 
Eletrocardiograma de 5 derivações, com análise de DII, V5 
e segmento ST. Dados vitais iniciais: frequência cardíaca 91 
bpm, pressão arterial 90x55mmHg, saturando 97%. Realiza-
do diazepam 2 mg, canulação de arterial radial esquerda e 
passagem de acesso venoso central em veia jugular interna 
direita. Realizado bloqueio de nervo ciático via subglútea 
com 15 ml de bupivacaina 0,33% e 10 ml de lidocaína 2%; 
nervo femoral com 15 ml de bupivacaina 0,33% e 5 ml de 
lidocaína 2%; nervo cutâneo lateral com 5 ml de lidocaína 2% 
e nervo obturatório, 5 ml de lidocaína 2%. Todos os bloqueios 
foram guiados por ultrassonografia. Procedimento realizado 
sem intercorrências. Paciente encaminhado à UTI hemodina-
micamente estável, sem uso de drogas vasoativas; em ven-
tilação espontânea, sem suporte de oxigênio. DISCUSSÃO: 
O manejo anestésico de pacientes portadores de cardiopatia 
das mais diversas etiologias é um desafio na prática anes-
tésica.  Doença arterial coronariana é a principal causa de 
mortalidade perioperatória e de longo prazo, após cirurgia 
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vascular. A aplicação bem indicada do bloqueio de nervo pe-
riférico amplia a gama de opções do anestesista em fornecer 
cuidados anestésicos ideais. No caso descrito, ocorreu êxito 
na indicação e aplicabilidade da técnica anestésica.
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052 - Avaliação da acurácia do método 
ultrassonográfico na confirmação da 
intubação endotraqueal
Autores: Henrique Andrade Furtado, Jane Auxiliadora Amorim, Arman-
do Moreira Mendes Filho, Otávio Damázio Filho, João José de Almeida 
Medeiros, Rogério Camilo Alcoforado Barroso Braga.

Instituições: Hospital da Restauração - Hospital dos Servidores do Esta-
do - Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A confirmação do posicio-
namento adequado de um tubo endotraqueal é uma etapa 
crucial no gerenciamento das vias aéreas, uma vez que a intu-
bação esofágica não reconhecida leva a consequências catas-
tróficas. Em situações de emergência, numa eventual intuba-
ção esofágica, uma única ventilação para confirmação através 
da capnografia pode levar à distensão gástrica e aumento do 
risco de broncoaspiração. Dessa forma, existindo a necessida-
de de alternativas para uma detecção rápida e segura, o pre-
sente estudo teve como objetivo avaliar a acurácia e o tem-
po na confirmação da intubação endotraqueal pelo método 
ultrassonográfico (USG). MÉTODOS: Foi realizado um estudo 
transversal, com 20 pacientes adultos, submetidos a procedi-
mento cirúrgico de urgência, sob anestesia geral. Após indu-
ção anestésica em sequência rápida, intubação orotraqueal e 
insuflação do cuff pelo anestesiologista, em todos os casos, o 
pesquisador realizou a confirmação da intubação orotraqueal 
pelo método ultrassonográfico estático. As variáveis avaliadas 
referentes ao período pré-operatório foram: idade, gênero, es-
tado físico (ASA), IMC e preditores de via aérea difícil. As vari-
áveis referentes ao período anestésico foram: classificação de 
Cormack-Lehane a laringoscopia direta, localização do tubo 
traqueal detectada pelo exame USG, tempo decorrido para 
confirmação da intubação pelo método USG e confirmação 
pela capnografia. RESULTADOS: Entre os pacientes avalia-
dos 55% foram mulheres, na faixa etária entre 18 a 71 anos 
(44,5±15,4 anos), com IMC variando entre 18,8 a 31 kg/m²  
(24,4±3,9 kg/m²). A acurácia na confirmação da intubação oro-
traqueal pelo USG foi de 95%, dentre 18 intubações traqueais 
e 2 intubações esofágicas. Essa técnica também se mostrou ser 
rápida quando comparada com o padrão ouro, a capnografia, 
com uma média de tempo de confirmação de 5,65±2,66 se-
gundos, variando ente 3 e 15 segundos. CONCLUSÕES: Perce-
be-se que a avaliação da intubação endotraqueal pela técnica 
ultrassonográfica tende a ser um método ágil e seguro, com 
95% de assertividade no presente estudo. Nos pacientes de 
emergência, a confirmação por ultrassonografia como método 
alternativo faz deste tema um assunto de extrema relevância 
para a prática anestésica e gestão hospitalar, já que a neces-
sidade de ventilação para detecção da curva de capnografia, 
em uma eventual intubação esofágica, levaria a complicações 
graves e ao aumento de morbimortalidade.
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053 - Avaliação da dispersão intraconal de 
anestésico local por ultrassonografia: estudo 
observacional
Autores: Rafael Colontonio Triches, Luis Henrique Cangiani, Patrícia 
Sariego Esper, Rafael Marchesi Marcussi, Larissa Bezerra  da Silva, Ma-
theus Rodrigues Vieira.

Instituição: CET Centro Médico de Campinas 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O bloqueio retrobulbar é uma 
técnica segura, amplamente difundida e muito utilizada para 
cirurgias realizadas no segmento anterior e posterior do olho. 
O objetivo desse estudo é mostrar a avaliação localização do 
anestésico local após a realização do bloqueio retrobulbar, 
com a utilização de ultrassonografia relacionando a posição da 
solução de anestésico local com a incidência de falha da técni-
ca. Além disso, por esse estudo poderá ser sugerida a nomen-
clatura mais adequada à técnica, já que, até os dias atuais ainda 
há dúvidas, em relação à denominação. A nomenclatura estará 
relacionada ao local em que o anestésico local foi depositado, 
ou seja, bloqueio peribulbar, periconal ou retrobulbar.  MÉTO-
DO: No estudo observacional, foram incluídos 40 pacientes de 
ambos os sexos, escolhidos aleatoriamente. Os pacientes fo-
ram submetidos a bloqueio retrobulbar com agulha 20x50mm 
para cirurgias de facectomia (36 pacientes) e estrabismo (4 pa-
cientes). Os bloqueios foram realizados e avaliados pelo mes-
mo anestesiologista. Após monitorização habitual e sedação 
venosa com midazola fentanil, os bloqueios foram realizados 
com solução de bupivacaína 0,75%, lidocaína 2%, adrenalina 
e hialuronidade 15 UI/mL. O volume administrado variou 5 a 
8 ml. Em seguida, foi realizada ultrassonogtrafia do globo ocu-
lar e da órbita com transdutor linear e preset adequado para 
uso em oftalmologia, com índice mecânico zero e índice tér 
menor que 0,2 para não provocar lesão retiniana. A avaliação 
da movimentação do globo ocular foi realizada dois minutos 
após a injeção do anestésico local e a avaliação ultrassonográ-
fica foi realizada logo em seguida, buscando a visualização do 
anestésico local no espaço retrobulbar intraconal. A imagem 
do ultrassom após a realização bloqueio mostra a imagem em 
T. RESULTADOS: Nos 40 pacientes avaliados, houve falha do 
bloqueio do músculo retomedial em 5 pacientes. Nesses 5 pa-
cientes, não foi visualizado anestésico local próximo ao nervo 
óptico e na região medial ao músculo retomedial, ou seja, o 
anestésico local não foi depositado no espaço intraconal re-
trobulbar. Nos demais pacientes, mesmo utilizando agulhas 
pequenas e menores volumes, o bloqueio foi efetivo e  o anes-
tésico visualizado por US dentro do cone muscular, observan-
do a imagem em T . O volume médio injetado foi de 6 mL e 
a incidência de falha do bloqueio foi de 12,5%. CONCLUSÃO: 
Na série de casos, foi possível observar que o anestésico local 
foi depositado no espaço retrobulbar em 87,5%, mesmo com 
a utilização de agulhas curtas na maioria dos pacientes e com 
a utilização de volume pequeno. As demais variáveis estuda-
das como sexo, idade e presença de doenças associadas não 
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provocaram aumento do risco de falha dos bloqueios. A no-
menclatura correta para os bloqueios oftalmológicos deve ser 
bloqueio retrobulbar, já que efetividade clínica do bloqueio 
pode comprovada pela imagem ultrassonográfica.
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061 - Bloqueio analgésico contínuo do 
plano eretor da espinha em paciente vítima 
de politrauma, com múltiplas fraturas 
conservadoras de arcos costais
Autores: Camila Pereira Lima Khouri, Vinicius Chauke Rezende, Sthefany 
Abreu Arantes, Mayara Pereira Dourado Novais, Marco Polo Baptista, 
Laila Magliano Leite.

Instituições: Hospital Estadual Getúlio Vargas - Hospital Estadual Adão 
Pereira Nunes 

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP 
block) é uma técnica analgésica descrita, inicialmente, para 
pacientes com dor neuropática torácica crônica pós-tora-
cotomia. Consiste na infiltração de anestésico local entre o 
músculo eretor da espinha e o processo transverso, confe-
rindo analgesia somática e visceral, pela propagação para o 
espaço paravertebral. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
feminino, 23 anos, 80 kg, histórico de HTLV, vítima de poli-
trauma por acidente automobilístico. Apresentava fraturas 
do 2o ao 7o arcos costais à direita e 2o arco costal esquerdo, la-
ceração hepática, ruptura da hemicúpula frênica direita, com 
hemopneumotórax e contusão pulmonar, fraturas sacropú-
bicas e dos processos transversos de L2 a L4 à direita. Sub-
metida à laparotomia exploradora e toracostomia à direita. 
Realizada rafia de diafragma e da laceração hepática. Demais 
lesões sem indicação cirúrgica. Permaneceu em UTI intuba-
da, evoluindo com pneumonia, agitação psicomotora, apesar 
das altas doses de fentanil, midazolam, propofol, dexmede-
tomidina e cisatracúrio. No 12o dia, após traqueostomia, foi 
solicitado parecer para anestesiologia devido à dor de difícil 
controle e dificuldade de desmame ventilatório. Encontrava-
-se sedada, mal acoplada à ventilação mecânica. Realizado, 
então, ESP block à direita guiado por ultrassom ao nível de 
T6, com técnica asséptica e agulha 16G de Touhy. Administra-
do bólus de 20 ml de solução de ropivacaína 0,2% e introdu-
ção do cateter até a marca 7 cm na pele. Posicionamento no 
plano eretor da espinha confirmado por ultrassonografia, tu-
nelização e fixação na pele com fio nylon 2.0. O cateter foi co-
nectado à bomba de infusão contínua de ropivacaína 0,2% a 
8 ml/h e mantido por 10 dias. Evoluiu com melhora clínica, 36 
horas após o procedimento, estava em ventilação de supor-
te, interagindo bem com o examinador. Nos três primeiros 
dias, foi administrado bólus de ropivacaína para melhor con-
trole álgico. O local de inserção do cateter permaneceu sem 
sinais flogísticos, com parâmetros laboratoriais monitorados 
diariamente e troca do curativo pela anestesiologia. A partir 
do 17o dia, otimização da analgesia venosa e implantação de 
adesivo de liberação prolongada de buprenorfina. Pacien-
te recebeu alta para enfermaria no 23o dia, após desmame 
ventilatório, reintrodução alimentar via oral e deambulação. 
Alta hospitalar no 24odia, com prescrição de dipirona, ceto-

profeno e pregabalina regulares, tramadol se necessário. Re-
tornou ao ambulatório para seguimento 15 e 30 dias após 
a alta, com boa resposta ao tratamento. DISCUSSÃO: O ESP 
block em infusão contínua se mostrou uma opção analgésica 
alternativa à analgesia venosa, epidural torácica ou aos blo-
queios paravertebrais, especialmente quando essas técnicas 
são contraindicadas.
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063 - Bloqueio atrioventricular total após 
bloqueio do plexo braquial via axilar: um caso 
de toxicidade sistêmica por anestésico local
Autores: Mayara Araújo Silva, Vinícius Antônio Pereira e Silva, Magno 
Cunha de Souza Guerra, Débora Cristina Guerra Amaral Fóscolo, Luiz 
Fernando Amancio P. de Oliveira.

Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro 

INTRODUÇÃO: o bloqueio do plexo braquial pela via axilar 
anestesia os quatro principais nervos terminas do plexo: me-
diano, ulnar, radial e musculocutâneo. É considerado um blo-
queio com relativa facilidade de execução, confiável e seguro. 
Entretanto, não é isento de riscos, sendo a lesão nervosa e a to-
xicidade sistêmica as complicações mais significantes. RELATO 
DE CASO: paciente do sexo feminino, 74 anos, a ser submetida 
a osteossíntese de fratura de rádio distal. Obesa, hipertensa, 
tabagista e portadora de bloqueio de ramo direito (BRD). Ad-
mitida em sala cirúrgica em bom estado, saturação 94%, hiper-
tensa 188/94 mmHg, frequência cardíaca de 57 BPM com BRD 
em cardioscopia. Realizada sedação venosa com midazolam 2 
mg e fentanil 50 mcg, mantida sob ventilação espontânea com 
oxigênio via cateter nasal a 2 L/min. Feito bloqueio do plexo 
braquial via axilar, guiado por ultrassom, com injeção perineu-
ral de solução de ropivacaína 0,5% e lidocaína 1%, 10 ml de 
cada. Após poucos minutos do término da injeção de anestési-
co local (AL), a paciente evolui com bradicardia não responsiva 
à atropina, com rápida progressão para bloqueio atrioventricu-
lar de alto grau, bloqueio atrioventricular total (BAVT) e assisto-
lia. Iniciada reanimação, com retorno à circulação espontânea 
após dois minutos, verificada persistência de BAVT, depen-
dente de marca passo externo. DISCUSSÃO: A toxicidade sis-
têmica por anestésicos locais (TSAL) tem incidência de 0,03% 
após bloqueio de nervo periférico. Apesar de rara, a TSAL surge 
como possível causa do evento relatado - ainda que as doses 
máximas de AL tenham sido respeitadas, uso do ultrassom 
com dispersão do AL sem evidências de injeção intravascular 
e ausência de refluxo sanguíneo após aspirações prévias à in-
jeção do AL. Na TSAL, os principais sistemas envolvidos são o 
cardiovascular (SCV) e o sistema nervoso central (SNC). Clas-
sicamente, os sintomas se iniciam pelo SNC e posteriormente 
podem envolver o SCV. As manifestações do SCV são devidas 
principalmente à alteração da condução, posto que o poten-
cial de membrana se torna mais negativo, causando prejuízo à 
propagação do potencial de ação, com isso, surgem arritmias 
que podem evoluir com bradicardia, arritmias ventriculares 
e parada cardíaca. A paciente apresentava dois importantes 
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fatores de risco para TSAL: idade avançada e doenças coexis-
tentes, sobretudo cardíaca (BRD). As propriedades depressoras 
cardíacas dos AL fazem com que aqueles que já possuem al-
terações de condução, miocardiopatia e insuficiência cardíaca 
sejam mais suscetíveis a sintomas no SCV.
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064 - Bloqueio clavipeitoral bilateral como 
alternativa em um paciente com doença 
pulmonar obstrutiva crônica e fratura bilateral 
de clavícula
Autores: Vitória Luiza Locatelli Winkeler, Juan Pablo Zapata Garcia, 
Guilherme Tadashi Hono Batista, Karine Cristina Ghiggi, Leonardo de 
Almeida Azevedo.

Instituição: Hospital Universitário Cajuru 

INTRODUÇÃO: As técnicas anestésicas usadas para manejar 
os casos de fratura de clavícula incluem a anestesia geral e os 
bloqueios periféricos do plexo braquial. O bloqueio do plexo 
braquial ao nível interescalênico faz-se principal escolha anes-
tésica, mas está relacionado, contudo, ao bloqueio do nervo 
frênico em até 100% dos casos. Dessa forma, tem-se como ob-
jetivo relatar uma alternativa à tradicional técnica anestésica, 
que possivelmente aumentaria a morbidade de um paciente 
portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). RE-
LATO DE CASO: Paciente L.L.S, masculino, 56 anos, pesando 
100 kg, portador de hipertensão arterial sistêmica e DPOC, 
tabagista 40 maços/ano, vítima de colisão moto x auto, com 
múltiplas fraturas. Trazido ao centro cirúrgico, 10 dias após o 
internamento, para osteossíntese da fratura clavicular bilateral. 
Como técnica anestésica, optou-se pela anestesia geral balan-
ceada associada ao bloqueio da fáscia clavipeitoral e do plexo 
cervical superficial bilateralmente, guiados por ultrassonogra-
fia. Respeitando as normas de assepsia e com agulhamento 
em plano, realizou-se uma punção proximal e outra distal a 
cada foco de fratura, com injeção de 20 ml de levobupivaca-
ína a 0.375% na fáscia clavipeitoral de cada membro superior. 
Complementou-se a anestesia com a injeção de lidocaína a 2%, 
3 ml, no plexo cervical superficial. O paciente teve alta em 24 
horas de pós-operatório sem complicações respiratórias e com 
controle satisfatório da dor 1 em 10 na escala visual analógica 
da dor. DISCUSSÃO: A fáscia clavipeitoral é um tecido conjun-
tivo inserido ao longo de toda a clavícula, que envolve os mús-
culos subclávio e peitoral menor, estendendo-se da axila até a 
borda anterior da primeira a quinta costelas medialmente. A 
partir de sua anatomia, evidencia-se a qualidade da analgesia 
possível de ser realizada por meio dessa técnica. No caso apre-
sentado, o bloqueio de fáscia permitiu mobilização precoce 
dos membros com melhores resultados funcionais, além de 
melhora da função respiratória pelo alívio da dor de um pa-
ciente com função pulmonar comprometida.
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065 - Bloqueio costoclavicular para cirurgia de 
ombro: relato de caso
Autores: Guilherme Tadashi Hono Batista, Layana Vieira Nobre, Leonar-
do de Almeida Azevedo, Henrique Tadashi Katayama, Vitória Luiza Lo-
catelli Winkeler, Thomás Cé de Oliveira.

Instituições: Hospital Universitário Cajuru - PUC/PR 

INTRODUÇÃO: O bloqueio costoclavicular (BCC) guiado por ul-
trassom é uma variante do bloqueio do plexo braquial infracla-
vicular e foi descrito por Karmakar em 2015. Neste bloqueio, o 
anestésico é injetado no espaço costoclavicular, que é limitado 
ventralmente pelos músculos subclávio e peitoral maior e dorsa-
mente pela parede anterior do tórax. Estudos já demonstraram a 
aplicação do BCC em diversas cirurgias de membros superiores, 
incluindo em ombros. RELATO DE CASO: DLS, 23 anos, 60 kg, 
sem comorbidades, foi submetido à correção cirúrgica de fratu-
ra de úmero proximal à direita. No centro cirúrgico, foi realizada 
anestesia geral com 250 ug de fentanil, 160 mg de propofol e 50 
mg de rocurônio. Em seguida, foi realizado BCC, com 20 ml de ro-
pivacaína a 0,25% e bloqueio do plexo cervical superficial com 5 
ml do mesmo anestésico. A cirurgia teve duração de 2 horas e 10 
minutos. O paciente manteve estabilidade hemodinâmica em 
todo o período perioperatório e não apresentou intercorrências. 
No pós-operatório imediato, o paciente não relatou dor. Após 6 
horas do procedimento, ele citou dor de 2/10 na escala visual 
analógica (EVA) em movimento e 0/10 em repouso. Por fim, 18 
horas após o procedimento, ele descreveu dor 1/10 na EVA em 
movimento e sem queixas álgicas em repouso. DISCUSSÃO: as 
vantagens do BCC incluem o uso de baixo volume de anestésico 
local, pois os fásciculos são intimamente organizados, há redu-
ção do risco de pneumotórax e de paralisia do nervo frênico ip-
silateral (0 a 5% dos casos). Além disso, esta abordagem permite 
a utilização de cateter perineural. Os principais pontos de refe-
rência são facilmente visualizados na ultrassonografia, tornando 
a técnica relativamente simples de ser executada. Finalmente, a 
analgesia imediata e profunda, a  redução no uso de opioides 
em comparação à anestesia geral isolada, a melhora do manejo 
da dor e consequente diminuição do tempo de permanência in-
tra-hospitalar, demonstram que o BCC é uma opção atrativa para 
procedimento em membros superiores.  Em nosso caso, o pa-
ciente foi submetido a uma correção de fratura de úmero, tendo 
o bloqueio BCC desempenhado bem sua função.
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066 - Bloqueio de fáscia clavipeitoral e plexo 
cervical superficial para analgesia em cirurgia 
de clavícula: relato de caso
Autores: Sergio Katzewitsch Cruz, Beatriz de Almeida Afonso, Edmar 
José Alves dos Santos, Fernanda Maria Maciel, Patrick Augusto Gama 
Lima de Oliveira, Fernando Corrêa de Souza Duarte.

Instituição: Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro 

INTRODUÇÃO: A lesão mais comum da cintura escapular é a 
fratura de clavícula e, embora a maioria possa ser tratada de for-
ma conservadora, evidências sugerem que melhores resultados 
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funcionais sejam alcançados com tratamento cirúrgico. A dor 
inicial pode necessitar de altas doses opioides, fazendo da anal-
gesia regional uma ferramenta importante no arsenal do anes-
tesiologista. No entanto, a inervação da clavícula é controversa 
e a analgesia para essa região ainda é um desafio. RELATO DE 
CASO: Paciente masculino, 41 anos, ASA I, encaminhado ao cen-
tro cirúrgico para correção de fratura de clavícula após acidente 
de trabalho. Foi optada realização de anestesia geral balancea-
da para manutenção do paciente em posição cadeira de praia, 
e bloqueio de fáscia clavipeitoral e plexo cervical superficial. A 
técnica foi realizada com paciente em decúbito dorsal, membro 
superior ao longo do corpo e cabeça virada para o lado contrá-
rio. O ultrassom com probe linear foi posicionado primeiramente 
na altura da fratura e posteriormente no esternocleidomastoide, 
ao nível da cartilagem tireoide. Foram realizadas duas punções 
com agulha 22G e injeção total de 40 ml de ropivacaína 0,5% 
para analgesia intra e pós-operatória. Paciente permaneceu com 
anestésico inalatório em dose baixa durante todo procedimento 
e acordou sem queixas álgicas ou restrições de movimentação 
provocadas pela anestesia. Permaneceu em observação no hos-
pital por uma noite e recebeu alta no dia seguinte. DISCUSSÃO: 
Tradicionalmente, as fraturas de clavícula têm sido abordadas 
por meio de bloqueio de plexo braquial via interescalênico. No 
entanto, essa é uma técnica que exige experiência para adequa-
da visualização pelo ultrassom e que tem como possíveis efeitos 
colaterais a hemiparalisia diafragmática e a imobilidade transi-
tória do membro superior ipsilateral após a cirurgia. O bloqueio 
de fáscia clavipeitoral, combinado ao plexo cervical superficial 
com auxílio de ultrassom, surge como uma opção de menor 
complexidade de realização e com menos efeitos colaterais. São 
bloqueios rápidos, fáceis e seguros, que promovem analgesia 
da região da clavícula por tempo prolongado. Acreditamos que 
essa combinação é adequada não só para analgesia para proce-
dimentos cirúrgicos, mas também para fraturas com tratamento 
conservador na emergência. Estudos randomizados são neces-
sários para comparar essa técnica com outros bloqueios tradi-
cionalmente utilizados. 
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068 - Bloqueio de nervo periférico em paciente 
com estenose aórtica grave submetida à 
osteossíntese de fêmur
Autores: Amanda Carla Bellini, Lucas de Souza Lima, Felipe José Ferrer 
de Morais, João Pedro Alves Silva, Marcelo Ribeiro de Magalhães Quei-
roz, Maycon Luiz Silva Oliveira.

Instituições: Ipar - H. Geral de Itapevi - H. São Camilo Pompéia 

INTRODUÇÃO: Estenose aórtica é a valvulopatia mais comum 
em idosos, acometendo entre 2-9% dos adultos maiores que 65 
anos de idade, e pode ser classificada como leve, moderada e gra-
ve. Quando classificada como estenose aórtica grave (área valvar 
< 0.7cm ou gradiente de pressão > 50 mmHg) representa um ris-
co de 17,3% de complicações cardíacas e 13% de morte durante 
cirurgias não cardíacas. O risco perioperatório em doentes com 
estenose aórtica depende do grau de severidade da estenose, pre-
sença de coronariopatia e severidade do procedimento cirúrgico. 
O objetivo desse trabalho é descrever o caso de uma paciente com 

alto risco de eventos cardíacos durante o procedimento cirúrgico, 
submetida a bloqueio de nervo femoral e pericapsular associado 
à sedação, técnica anestésica com maior estabilidade hemodinâ-
mica possível. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 85 anos, com 
antecedente pessoal de acidente vascular encefálico prévio, hiper-
tensão, fibrilação atrial crônica, estenose aórtica grave (área valvar 
0,6 cm), dissecção de aorta tipo A (optado pela família o tratamen-
to não invasivo), hipotireoidismo e doença renal crônica. Procurou 
atendimento médico após queda da própria altura, sendo diag-
nosticada fratura transtrocanteriana de fêmur esquerdo e indicada 
correção cirúrgica. Foi submetida a procedimento de osteossín-
tese de fratura de fêmur proximal esquerdo, com monitorização 
contínua não invasiva e cateterização de artéria radial para maior 
controle hemodinâmico e pressórico. Como técnica anestésica, foi 
optado por sedação com etomidato, fentanil e midazolam associa-
dos a bloqueio pericapsular (PENG) e femoral com um total de 40 
ml de ropivacaína a 0,4%. Procedimento teve duração aproximada 
de uma hora, suplementação de oxigênio com cateter nasal, sem 
necessidade de uso de ventilação mecânica e drogas vasoativas. 
Ao término da cirurgia, paciente foi encaminhada para UTI, estável 
hemodinamicamente, apenas com cateter de oxigênio. DISCUS-
SÃO: A técnica anestésica usual em pacientes com fratura de 
fêmur é o bloqueio de neuroeixo que pode cursar com queda 
acentuada e repentina da resistência vascular sistêmica (RVS). 
Nos casos de estenose aórtica grave, a queda da RVS pode re-
sultar em isquemia miocárdica devido à hipoperfusão corona-
riana, sendo mandatório a manutenção do ritmo sinusal, RVS 
e volume intravascular. No caso descrito, foi possível manter a 
pressão arterial estável durante todo o procedimento e contro-
le eficaz da dor no período pós-operatório através do bloqueio 
guiado por ultrassonografia. 
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069 - Bloqueio de nervo periférico para 
correção de pé torto congênito em criança 
portadora de mielomeningocele: relato de 
caso
Autores: Fernanda Maria Dutra Spagnuolo Moreira, Bruna Bastiani dos 
Santos, Marcelo Pedrotti de Cesaro, Guilherme Rodrigo Lobo Cherubini, 
Rohnelt Machado de Oliveira.

Instituição: Hospital Nossa Senhora das Graças - Curitiba/PR

INTRODUÇÃO: A dor perioperatória se caracteriza como multifa-
torial e existem duas vertentes nas quais podemos intervir: a sensi-
bilização central, com uso de analgésicos, e o estímulo nociceptivo 
periférico, com os bloqueios locorregionais. Com o avanço das téc-
nicas e dos equipamentos de ultrassonografia, o uso dessa moda-
lidade para anestesia e analgesia no pós-operatório se tornou cada 
vez mais frequente, proporcionando qualidade dos bloqueios sen-
sitivo e motor, com mobilização precoce no pós-operatório, sendo 
também uma alternativa valiosa quando contraindicado bloqueio 
de neuroeixo. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 3 anos, 15 
kg, portador de mielomeningocele, alérgico a látex, com plano 
de correção de pé torto congênito, com liberação posterome-
diolateral bilateral. Em relação aos antecedentes pessoais: idade 
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materna de 32 anos, G2C2, idade gestacional de 38+2 semanas, 
sem intercorrências gestacionais. Em relação ao plano anestésico, 
foram tomadas todas as precauções relacionadas a alergia ao látex, 
realizada indução inalatória com óxido nitroso e sevoflurano, com 
passagem de máscara laríngea. Devido à mielomeningocele, foi 
optado para analgesia a realização de bloqueio do nervo ciático 
em nível poplíteo com 4 ml levobupivacaína 0,25%, associado a 
canal dos adutores com 3 ml levobupivacaína 0,25%, ambos com 
uso da ultrassonografia. Procedimento teve duração aproximada 
de duas horas. Ao fim da cirurgia, paciente com despertar tranqui-
lo, apenas com bloqueio sensitivo, e recuperação pós-anestésica 
realizada na sala cirúrgica, devido ao protocolo de alergia a látex. 
A seguir, paciente encaminhado para enfermaria, com alta hospi-
talar 48 horas após procedimento. DISCUSSÃO: O controle da dor 
perioperatória é um componente essencial do plano anestésico na 
população pediátrica e constitui-se em um dos maiores desafios 
para o anestesiologista. A dor tratada de forma inadequada, mes-
mo em bebês, pode ter efeitos deletérios tanto de curto quanto 
de longo prazo.  A liberação póstero-medial de pé torto congênito 
cursa com dor pós-operatória de forte intensidade nas primeiras 
24 horas. Por esta razão, técnicas de anestesia geral combinada a 
bloqueios regionais são comumente utilizadas. Os bloqueios de 
nervos periféricos guiados por ecografia apresentam alto grau de 
segurança, além de vantagens comparadas aos bloqueios de neu-
roeixo, como menor incidência de efeitos adversos, além de anes-
tesia restrita à área acometida. Atualmente, existe maior interesse 
na utilização dos bloqueios de nervos periféricos para anestesia e 
analgesia de pós-operatória. O avanço dos equipamentos, associa-
dos ao amplo estudo das técnicas, têm tornado essa modalidade 
eficaz, proporcionando bem-estar e segurança ao paciente, permi-
tindo que seja cada vez mais aplicada na cirurgia pediátrica.
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070 - Bloqueio de nervos periféricos 
como técnica anestésica em amputação 
suprapatelar em vigência de antiagregantes e 
anticoagulantes: relato de caso
Autores: Aline Bonifácio Rodrigues de Oliveira, Frederico Durão Meira, 
Anmy Gil Ferreira, Davi Luís Cordeiro Sales Porto, Victhor Arthur Oliveira 
Matos, Alfredo Guilherme Haack Couto.

Instituições: Hospital de Ensino Alcides Carneiro - Faculdade de Medi-
cina de Petrópolis 

INTRODUÇÃO: A aplicabilidade dos bloqueios periféricos como 
técnica anestésica tem aumentado após a popularização do 
bloqueio guiado por ultrassonografia (USG), especialmente em 
situações onde os bloqueios de neuroeixo são contraindica-
dos e a manipulação de via aérea é indesejada.  A amputação 
de membros inferiores (MMII) é um procedimento recorrente, 
sendo frequentemente utilizados em pacientes com múltiplas 
comorbidades e baixa reserva funcional. Relato de caso: F.C.S., 
feminino, 58 anos, 60 kg, 1,65 m, ASA III, hipertensa, diabética, a 
ser submetida à amputação suprapatelar do membro inferior di-
reito por diagnóstico de trombose venosa profunda durante in-
ternação por Covid-19. Paciente duplamente antiagregada e em 
coagulação plena (AAS, clopidogrel cilostazol, clexane dose ple-

na). Regular estado geral, sinais vitais normais e eupneica ar am-
biente. Exames complementares: EcoTT: FE 72% disfunção dias-
tólica VE grau I, regurgitação tricúspide leve PSAP 42 mmHg. ECG 
ritmo sinusal. Laboratório com anemia, restante sem alterações. 
RELATO ANESTÉSICO: Monitorada com cardioscopia, pressão 
não-invasiva e oximetria de pulso. Realizada venóclise em mem-
bro superior esquerdo com jelco 18G. Recebeu midazolam 2 mg 
e fentanil 50 mcg IV, posicionamento da paciente em decúbito 
dorsal para bloqueio dos nervos femoral (NF) e cutâneo femoral 
lateral (NCFL), e decúbito lateral esquerdo para bloqueio do ner-
vo ciático (NC) via subglútea. A solução anestésica utilizada foi 
levobupivacaína 0,25% + lidocaína 1%, os bloqueios guiados por 
USG e agulha 22G. Bloqueio do NF- corte transversal da região 
inguinal, 1 cm abaixo do ligamento inguinal 20 ml, NCFL entre o 
músculo sartório e tensor da fáscia lata 5 ml e NC via subglútea- 
corte transversal da região infra glútea, 1 cm abaixo da prega 
glútea, 20 ml. Tempo de latência de 15 minutos, sendo observa-
do completo bloqueio sensitivo. O procedimento teve duração 
de 50 minutos e a paciente permaneceu estável. Observou-se 
analgesia em um período de 12 horas no pós-operatório. DIS-
CUSSÃO: O advento da ultrassonografia para auxiliar bloqueios 
periféricos e de plexo diminuiu o número de complicações, 
como punção vascular. A principal complicação da anestesia 
regional é o hematoma peridural (HEP), porém quando falamos 
de bloqueios superficiais ou periféricos esta é ainda indefinida. 
Pacientes em vigência de terapia antitrombótica é importante 
avaliar a vascularização e compressibilidade local, além das con-
sequências do sangramento. Para o caso relatado, o bloqueio 
de neuroeixo era proscrito visto que a paciente estava em uso 
de drogas antiplaquetárias e heparina de baixo peso molecular 
aumentando o risco de HEP. E anestesia geral indesejável, uma 
vez que em uma situação de Covid-19 positivo, deve-se sempre 
que possível evitar manipulação de vias aéreas. Sendo assim, o 
bloqueio combinado NF, NC e NCFL guiados por ultrassom gera 
uma anestesia segura com mínimos distúrbios hemodinâmicos, 
e é uma técnica anestésica adequada para pacientes graves.
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073 - Bloqueio do nervo frênico guiado por 
ultrassom para manejo de soluços intratáveis: 
relato de caso
Autores: Victória de Bittencourt Antunes, Edgard Vianna Rossi Claussen, 
Paula Righeto Bez, Leticia Bilibio Lunelli, Maurício Sperotto Ceccon, 
Diogo Bruggemann da Conceição.

Instituição: Hospital Governador Celso Ramos SES SC 

INTRODUÇÃO: Soluços são contrações involuntárias do dia-
fragma e da musculatura intercostal, seguidas por fechamento 
da glote. Ocorre por mecanismo de arco reflexo que inicia com 
impulso aferente por estimulação dos nervos frênicos, vago ou 
fibras simpáticas levando à ativação de uma área central (me-
dula espinhal superior, tronco cerebral, formação reticular e hi-
potálamo) e culminando em resposta eferente no nervo frênico. 
Usualmente são autolimitados, porém, na forma intratável (> 30 
dias), podem causar anorexia, desidratação, insônia, depressão e 
arritmias. O bloqueio do nervo frênico guiado por ultrassonogra-
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fia parece ser uma alternativa eficaz em casos refratários a outras 
terapias descritas na literatura. RELATO DE CASO: Masculino, 
55 anos, hipertenso, tabagista e etilista. História de tuberculose 
pulmonar em 2017, que evoluiu com soluços intratáveis, refratá-
rios à terapia medicamentosa com metoclopramida, ácido val-
proico, clorpromazina, gabapentina, fenitoína, baclofeno e não 
medicamentosa, com acupuntura. Após avaliação clínica, labo-
ratorial e de imagem e revisão na literatura, optou-se por reali-
zação de bloqueio de nervo frênico guiado por ultrassonografia, 
ipsilateral a possível sequela pulmonar, com irritação nervosa. 
Procedimento realizado em centro cirúrgico, sob monitorização 
contínua. Paciente posicionado em decúbito dorsal, sob seda-
ção leve, com a cabeça rodada para o lado esquerdo. Realizado 
escaneamento da superfície dos músculos escaleno anterior e 
médio à direita ao nível da raíz de C5 e identificação do nervo 
frênico. Técnica de bloqueio em plano, com probe linear do ul-
trassom (SonoSite Edge II) e agulha (0,70x25mm). Aplicados 5 
mL de ropivacaína 0,2% sob visualização ultrassonográfica, sem 
intercorrências e o paciente foi transferido para a sala de recupe-
ração pós-anestésica. Houve melhora completa após 40 minutos 
da injeção, porém com retorno dos sintomas após 24 horas do 
bloqueio. No dia seguinte, optado por nova injeção com ropi-
vacaína 0,33% 5 mL e obteve-se a melhora completa, sem nova 
regressão. Alta hospitalar após cinco dias, com seguimento no 
ambulatório de Clínica Médica. No retorno, após dois meses, per-
maneceu assintomático, sem quaisquer complicações relaciona-
das ao procedimento. DISCUSSÃO: A maioria dos soluços são 
autolimitados e/ou podem ser tratados com sucesso através de 
terapia medicamentosa. Casos de duração prolongada podem 
estar relacionados a doenças centrais, irritações nervosas peri-
féricas ou patologias do sistema digestivo. Soluços persistentes 
intratáveis são condição médica com grande comprometimen-
to da qualidade de vida, não devendo ser subestimados. Sendo 
assim, a possibilidade de bloqueio anestésico do nervo frênico 
pelo anestesiologista surge como alternativa terapêutica de fá-
cil execução e pouco invasiva para o manejo dos quadros refra-
tários. É importante ressaltar que pacientes submetidos a este 
bloqueio necessitam de capacidade pulmonar suficiente para 
tolerar a paralisia diafragmática temporária.
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075 - Bloqueio do plano eretor da espinha 
como técnica anestésica em mastectomia 
associada à biópsia de linfonodo sentinela: 
relato de caso
Autores: Carlos Magalhães Santana Rocha, Murilo Robson Fabrício do 
Nascimento, Priscila Evaristo de Carvalho Veiga, Jane Auxiliadora Amo-
rim, Marcius Vinicius Mulatinho Maranhão, Otávio Damázio Filho.

Instituição: Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

INTRODUÇÃO: A anestesia regional na cirurgia de mama tem 
se mostrado cada vez mais eficaz em reduzir escores de dor pós-
-operatória, uso de opioides, náusea e vômitos, complicações 
pulmonares e tempo de permanência em sala de recuperação 
pós-anestésica. O bloqueio do plano eretor da espinha (ESP blo-
ck) vem sendo estudado como técnica anestésica, dispensando 
o uso de anestesia geral para realização de mastectomia. RELA-

TO DE CASO: Mulher, 73 anos, 58 kg, 1,60 m, IMC 22 kg/m2, hi-
pertensa controlada, portadora de carcinoma invasivo de mama 
esquerda, estado físico ASA II. Proposta cirúrgica de mastecto-
mia simples, com biópsia de linfonodo sentinela. Foi proposto 
como técnica anestésica o ESP block associado à sedação. Após 
admissão em sala cirúrgica, monitorização padrão não invasiva, 
paciente sentada, utilizado USG com transdutor linear posicio-
nado longitudinalmente em linha paravertebral a nível de T4, 
sendo procedido bloqueio com agulha espinhal 22G, em plano, 
com a solução anestésica (20 ml de ropivacaina 0,6%) entre a 
fáscia do músculo eretor da espinha e processo transverso, veri-
ficado a dispersão adequada. Realizado sedação com cetamina 
(0,25 mg/kg), midazolam (0,07 mg/kg) e dexmedetomidina (0,3 
mcg/kg/h). Após 20 minutos, foi realizada a incisão cirúrgica, ten-
do o procedimento duração total de 90 minutos, sem intercor-
rências. Recebeu alta da SRPA após uma hora da sua admissão 
e alta hospitalar após 24 horas, permanecendo durante todo o 
período assintomática e sem necessidade de opioide. DISCUS-
SÃO: Estudos em cadáveres mostram que a dispersão da so-
lução anestésica em tal bloqueio se dá pela fáscia do músculo 
eretor da espinha em sentido céfalo-caudal, bloqueando tanto 
o ramo dorsal dos nervos espinhais como a porção ventral que 
dará origem aos nervos intercostais. Assim, se justifica a capa-
cidade do bloqueio em promover anestesia em toda região da 
parede torácica e possibilitar a anestesia cirúrgica em diversos 
procedimentos na mama, como o exposto nesse relato. Diversos 
estudos já comprovam a eficácia analgésica do ESP block para 
cirurgias de mama, com a vantagem de proferir mais  seguran-
ça e eficácia semelhante a de outros bloqueios como PEC-2 e 
Paravertebral. O uso para anestesia cirúrgica já foi descrito na 
literatura em pacientes submetidas à mastectomia radical mo-
dificada com boa eficácia, em conformidade com o atual relato 
no qual se evidenciou adequada anestesia cirúrgica para mas-
tectomia simples, com boa analgesia pós-operatória e satisfação 
da paciente. Dessa forma, se mostra como  estratégia anestésica 
eficaz, especialmente naquelas pessoas em que se deseja evitar 
manipulação de via aérea ou anestesia geral.
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076 - Bloqueio do tronco superior com 
preservação de movimento diafragmático em 
paciente com DPOC: relato de caso
Autores: Waleska Nunes Maffei, Luanna Gabarrão Silva, Eduardo Picci-
nini Viana, Natanael Pietroski dos Santos.

Instituição: Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo 

INTRODUÇÃO: Cirurgias de úmero são classicamente aborda-
das com bloqueio interescalênico (BIE). Entretanto, existe o risco 
de bloqueio do nervo frênico, responsável pela inervação mo-
tora do diafragma, causando assim, paralisia hemidiafrágmatica 
(PH). Em pacientes pneumopatas, essa técnica pode resultar em 
insuficiência respiratória. Uma alternativa é o bloqueio do tron-
co superior (BTS), que poupa o nervo frênico, evitando assim a 
PH. Relatamos o caso de uma paciente portadora de doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) submetida à osteossíntese 
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de úmero sob anestesia geral e BTS. RELATO DE CASO: Paciente 
de 68 anos, IMC 37,94, portadora de DPOC, hipertensão de arté-
ria pulmonar, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, dupla 
lesão mitral, insuficiência aórtica moderada e estenose aórtica 
leve. Ex-tabagista, em uso de formoterol, budesonida, tiotrópio, 
enalapril, carvedilol, furosemida, anlodipino, hidroclorotiazida, e 
atorvastatina. Na visita pré anestésica , apresentava sinais vitais 
estáveis, SpO2 em ar ambiente entre 87-90%, FC 100 bpm e PA 
150/85 mmHg. Monitorização e anestesia geral, com pré-oxige-
nação cautelosa devido à hipercapnia crônica da paciente, 250 
mcg de fentanil, 150 mg de propofol, 50 mg de rocurônio e ma-
nutenção com sevoflurano. O bloqueio foi realizado em condi-
ções estéreis, ecoguiado, com agulha de calibre de 22 G e 50mm, 
UniplexNanoline. Houve dificuldade para escaneamento devido 
à anatomia desfavorável da paciente, como a circunferência cer-
vical alargada. Identificamos as raízes de C5 e C6, a formação do 
tronco superior e a saída do nervo supraescapular. A agulha foi 
inserida em plano, com visualização direta de todo o percurso. 
Após teste de aspiração negativa, administramos 15 mL de bu-
pivacaína 0,25% com epinefrina (1:200.000) ao redor do tronco 
superior. Durante a cirurgia, a paciente se manteve com PAM 
entre 60-77 mmHg, SpO2 em média 90% e PETCO2 entre 43 e 
45. A cirurgia teve duração de 4 horas. Reversão do bloqueio 
neuromuscular com sugammadex 2 mg/kg, sem intercorrências 
na extubação. Ao despertar, paciente negou dor, apresentou 
resposta motora voluntária em falanges e sensação de peso do 
membro anestesiado. A imagem ultrassonográfica do diafragma 
não indicou prejuízo relacionado ao bloqueio, evidenciando su-
cesso da técnica e alcance da finalidade desejada. DISCUSSÃO: 
A PH ocorre em até 100% dos bloqueios interescalênicos, fato 
que contrapõe os benefícios desta técnica em pacientes pneu-
mopatas, nos quais, um bloqueio ideal deve preservar a função 
diaframática. O BTS se mostra promissor nesse quesito, além de 
ser não inferior ao BNIE, em termos de analgesia. No caso relata-
do, o BTS mostrou-se eficaz, promovendo anestesia e analgesia 
adequada sem PH.
Referências

Kim DH, Lin Y, Beathe JC, et al. Superior trunk block: a phrenic-sparing alternati-
ve to the interscalene block: a randomized controlled trial. Anesthesiology. 2019; 
131:521–533. 

Kang R, Jeong JS, Chin KJ, et al. Superior trunk block provides noninferior analgesia 
compared with interscalene brachial plexus block in arthroscopic shoulder surgery. 
Anesthesiology. 2019; 131:1316–1326.

077 - Bloqueio dos nervos acessório e 
dorsal da escápula utilizando-se janela 
ultrasonográfica única para analgesia pós-
operatória: relato de caso
Autores: Larissa Martins Silva, Rafael Coelho Tiburcio, Magda Lourenço 
Fernandes, Thiago Nouer Frederico, Wirleyde Mattos Leão, Juliana Faria 
de Freitas.

Instituições: Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte - Hospital 
Sírio Libanês 

INTRODUÇÃO: O nervo acessório fornece inervação motora 
para os músculos esternocleidomastóideo e trapézio, enquanto 
o nervo escapular dorsal fornece inervação motora ao romboide 
menor, romboide maior e levantador da escápula. Pela proximi-
dade regional, o bloqueio desses dois nervos pode funcionar 
de forma sinérgica. O objetivo do presente relato foi descrever 
técnica para bloqueio dos nervos acessório e dorsal da escápula 

através de uma única janela ultrasonográfica e, paralelamente, 
avaliar o benefício dessa combinação para analgesia pós-ope-
ratória em cirurgia da região escapular. RELATO DE CASO: Pa-
ciente masculino, 47 anos, obeso (IMC: 38,2), ASA II, sem outras 
comorbidades, portador de carcinoma de células escamosas, 
moderadamente diferenciado, com grande lesão ulcerosa e 
borda infiltrada, de tamanho de 15x13 cm de diâmetro ao ní-
vel da região escapular esquerda. Optou-se por anestesia geral 
balanceada com fentanil, propofol, cisatracúrio e isoflurano, as-
sociada a bloqueio dos nervos acessório e dorsal da escápula. 
Com o probe linear do ultrassom posicionado na região da base 
do pescoço, localizou-se os músculos trapézio e levantador da 
escápula. Profundamente ao músculo levantador da escápu-
la, identificou-se o feixe vásculo-nervoso, no qual se encontra 
o nervo dorsal da escápula. Introduziu-se agulha Quincke 22 e 
injetou-se 5 ml de ropivacaína a 0,5%. Em seguida, a partir da 
mesma janela ultrassonográfica, identificou-se o nervo acessó-
rio profundamente ao músculo trapézio e realizou-se a injeção 
de mais 5 ml de ropivacaína a 0,5%. O paciente manteve esta-
bilidade hemodinâmica durante o procedimento e apresentou 
controle álgico adequado no pós-operatório, com o uso apenas 
de dipirona e cetoprofeno. DISCUSSÃO: Os bloqueios do nervo 
acessório e do nervo dorsal da escápula são técnicas descritas in-
dividualmente. O nervo dorsal da escápula é localizado no nível 
do espaço interescalênico e o nervo acessório é localizado a nível 
cervical mais alto. Alguns relatos apontam para a aplicabilidade 
desses bloqueios, seja para controle de dor pós-operatória ou 
para tratamento de dor crônica, como a dor miofascial. Entretan-
to, a combinação desses dois bloqueios não é tema frequente. 
Em comparação à técnica convencional, em que a identificação 
dos nervos se dá por janelas ultrassonográficas distintas, a téc-
nica ora proposta visa facilitar o duplo bloqueio através de uma 
única janela. No caso relatado, a combinação dos dois bloqueios 
proporcionou um bom controle álgico, dispensando o uso de 
opioides no pós-operatório.
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080 - Bloqueio peitoral II (PECS II) para 
analgesia em paciente com apneia do sono 
submetida à mastectomia com esvaziamento 
axilar
Autores: Gisele Ribeiro Londe Campos, Celso Eduardo Rezende Borges, 
João Paulo Jordão Pontes, Fernando Cássio do Prado Silva, Rodrigo 
Rodrigues Alves.

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia/MG 

INTRODUÇÃO: Os bloqueios Pec I e Pec II são bloqueios superfi-
ciais da parede torácica que, através do bloqueio dos nervos pei-
toral e intercostal, podem ser utilizados para fornecer analgesia 
para cirurgia mamária. Acredita-se que a técnica Pec II contribua 
para uma anestesia mais extensa da parede torácica, bloquean-
do também o nervo torácico longo e os ramos laterais dos nervos 
intercostais de T3 a T6. A anestesia regional reduz a necessidade 
de opioides perioperatórios e pode melhorar o desfecho, pois os 
opioides, além de efeitos imunomoduladores, podem causar de-
pressão respiratória. Em caso de pacientes com contraindicações 
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para bloqueios de neuroeixo, os bloqueios de nervos periféricos 
ou fáscias musculares guiados com ultrassonografia podem ser 
uma alternativa. RELATO DE CASO: Feminina, 77 anos, P2, hiper-
tensa, obesa, dislipidêmica e pré-diabética, portadora de síndro-
me da apneia do sono (SAOS), sem uso regular de CPAP, em uso 
de apixaban, devido à fibrilação atrial (FA). Submetida à cirurgia 
de mastectomia por neoplasia ductal invasiva e esvaziamento 
axilar. Optou-se por anestesia combinada geral balanceada e 
bloqueio peitoral. Após monitorização básica e venóclise peri-
férica, foram administrados etomidato 18 mg, remifentanil (0,1 
mcg/kg/min), cetamina 20 mg, lidocaína sem vasoconstritor 40 
mg e rocurônio 50 mg, seguida de intubação orotraqueal, sem 
dificuldades. Após, foi realizado guiado por ultrassom, o blo-
queio Pec II com levobupivacaína a 0,25% e 100 mcg de clonidi-
na, a primeira injeção de 20 ml ocorreu abaixo do peitoral menor 
de modo a infiltrar a fáscia serrátil anterior. A segunda injeção 
de 20 ml foi entre o peitoral maior e o peitoral menor. Anestesia 
mantida com remifentanil em infusão contínua e propofol em in-
fusão alvo-controlada pelo modelo de Marsh plasma.  A cirurgia 
ocorreu sem intercorrências. Ao final, a paciente foi desintubada. 
Apresentava-se acordada e orientada, estável hemodinamica-
mente, eupneica, sem dor. Durante a internação não utilizou me-
dicação opioide resgate e não se queixou de dor (ENV = 0) em to-
das as avaliações. Recebeu alta após 24 horas do procedimento 
cirúrgico. DISCUSSÃO: A dor pós-operatória é um problema que 
afeta pacientes após mastectomia e pode ser fator de risco para 
dor crônica. Uma abordagem para o controle álgico, inclui o uso 
de anestesia regional que pode reduzir a incidência da síndrome 
da dor pós-mastectomia, que chega a 53%, após 6 meses. Neste 
caso, a paciente apresentava contraindicação para a anestesia de 
neuroeixo, devido à anticoagulação sistêmica por FA, sendo op-
tado por bloqueio de PEC II guiado por ultrassonografia. A estra-
tégia de analgesia baseada em opioides pode causar depressão 
respiratória e esse efeito é acentuado em pacientes portadores 
de SAOS como a do caso clínico. Adicionalmente, altas doses 
intraoperatórias de opioides estão associadas à dor crônica em 
longo prazo após a mastectomia e dados conflitantes sugerem 
ligação dos opioides com crescimento tumoral e recorrência de 
metástases.
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081 - Bloqueio PENG (Pericapsular Nerve 
Block) como analgesia para a redução de 
luxação de quadril
Autores: Wescley Peralta Coca, Fernanda Pestana Biatto, Rafael Justini 
Sposito, Nicolly Michele Coca, Andrieli Caroline Vieira Guimarães, Vi-
vian Nazario Guntzel Zenatti.

Instituições: Hospital Santa Rita de Maringá UNINGA - Centro Universitário 

INTRODUÇÃO: A luxação da articulação coxofemoral (ACF) é 
uma patologia ortopédica comum na população senil associada 
à prótese de quadril. Entretanto, alguns pacientes jovens, sem 
prótese da ACF, estão expostos a situações que podem cursar 
com luxação desta articulação. A luxação da ACF está associada à 
dor de forte intensidade, assim como o tratamento com redução 
desta lesão. O bloqueio PENG é um bloqueio de nervos sensiti-

vos, realizado em nível capsular da ACF e que promove bloqueio 
sensitivo desta região. Neste relato de caso, utilizamos esta técni-
ca de bloqueio com objetivo de proporcionar conforto durante 
o procedimento e analgesia pós-operatória. RELATO DE CASO: 
Paciente masculino, 31 anos, ASA II (obesidade grau II - 100 kg), 
com trauma de alta cinemática por colisão automobilística, ra-
diografia de quadril com luxação da ACF, apresentando rotação 
externa de membro inferior direito e dor intensa, 10 pontos de 10 
a qualquer mobilização leve. Realizado monitorização básica e 
administrado fentanil 50 mcg como pré-medicação ao bloqueio. 
Executado o bloqueio PENG com ultrassonografia sob visualiza-
ção direta, probe linear, identificação de estruturas, punção com 
agulha de Quinck 20G e administração de ropivacaína 0,5% 40 
mL. Após 10 minutos, foi realizada manipulação leve do membro 
acometido, com permanência da dor, porém intensidade 8/10. 
Administrado 100 mg de propofol endovenoso em bólus único, 
seguido de manobra de Allis para redução articular, realizada em 
3 tentativas, até o sucesso no reposicionamento articular. Pacien-
te reavaliado uma hora pós-procedimento, acordado, conscien-
te, referindo ausência completa de dor ao repouso, à execução 
passiva de todos movimentos da ACF, movimentando ativamen-
te com leve diminuição da força motora, principalmente em 
musculatura de quadríceps, grau 4/5, leve parestesia em região 
anterior-medial da coxa. Nova reavaliação com 6 horas de blo-
queio, mantendo padrão álgico de 0/10 pontos, com uso apenas 
de uma dose de dipirona 1 g no período, já com mobilização do 
membro preservada, força grau 5/5, já deambulando com au-
xílio. DISCUSSÃO: O bloqueio PENG, além de ser uma técnica 
satisfatória comprovada para analgesia pós-operatória, neste 
relato de caso mostrou ser uma alternativa eficaz para o controle 
da dor pós redução de luxação da ACF. Apesar de o bloqueio não 
ter sido suficiente para anestesia completa neste procedimento, 
forneceu analgesia suficiente para que fosse realizado sob seda-
ção leve à moderada. Ainda neste relato, utilizamos um volume 
maior de anestésico local do que o já descrito previamente, com 
objetivo de alcançar algum grau de bloqueio do nervo femoral 
visando melhorar o efeito analgésico e fornecer relaxamento 
muscular para auxílio na manobra de redução articular. Portan-
to, apesar de o bloqueio PENG ser uma técnica de bloqueio de 
ramos sensitivos, a depender do volume administrado, também 
pode fornecer algum grau de bloqueio motor.
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092 - Curvas de aprendizado de médicos 
residentes de anestesiologia em bloqueios 
peribulbares
Autores: Victor Medeiros Benincá, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho.

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fase de aprendizado de habili-
dades procedimentais de médicos residentes (MR) de anestesio-
logia é caracterizada pela instabilidade na sequência de falhas e 
sucessos nos procedimentos realizados pelo aprendiz. À medida 
que o aprendiz avança em direção à proficiência, a instabilidade 
diminui.  Após um determinado número de procedimentos, o 
processo de aprendizagem atinge um nível de controle ou es-
tabilidade (proficiência), caracterizado por taxas de falha aceitá-
veis. O método da soma cumulativa para curvas de aprendizado 
(LC-CUSUM) detecta graficamente quando o processo de aqui-
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sição de habilidade se desvia de um estado instável (curva de 
aprendizado) para um estado estável (proficiência). Este ponto 
de mudança é indicado pela intersecção da curva com uma linha 
que representa o limite de proficiência (H0), cuja posição depen-
de das taxas aceitável e inaceitável de falhas e das probabilidades 
de erros estatísticos tipo I e II predeterminadas. O objetivo deste 
estudo foi estimar o número de procedimentos necessários para 
que MR atinjam a proficiência em bloqueios peribulbares (taxa 
de falhas de até 10%). MÉTODO: Com aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa, foram analisados retrospectivamente os regis-
tros de bloqueios peribulbares realizados por MR em um banco 
de dados anonimizado. Os bloqueios foram realizados pela téc-
nica de dupla injeção (inferolateral e superomedial) com agulha 
calibre 25 G, comprimento de 20 mm, com bisel e volumes totais 
de 5 a 8 mL de ropivacaína a 1% ou bupivacaíana a 0,75% com 
hialuronidase (50 UI.mL-1). Das séries de procedimentos de cada 
MR, foram extraídos os números sequenciais dos bloqueios e os 
respectivos desfechos – sucesso, definido como bloqueio sensi-
tivo e motor completo do globo ocular ou falha, definida como 
bloqueio incompleto, necessidade de injeção suplementar de 
anestésico local ou de anestesia geral. Curvas de aprendizado 
pelo método LC-CUSUM foram construídas com os parâmetros: 
taxas aceitável e inaceitável de falhas de 10% e 20%, respecti-
vamente e probabilidades de erros tipo I e II = 10%. O limite de 
proficiência H0 foi estimado por simulação matemática. Os MR 
cujas curvas atingiram H0 foram considerados proficientes. O 
número de procedimentos realizados até atingir H0 foram extraí-
dos das curvas de aprendizado. RESULTADOS: Foram analisados 
2076 bloqueios realizados por 39 MR (mediana = 52; percentis 
25º – 75º = 28 – 78 bloqueios por MR). Trinta MR (77%) atingiram 
a proficiência após mediana de 17 bloqueios (percentis 25º – 75º 
= 15 – 23 bloqueios), com taxa de sucesso mediana de 97,4% 
(percentis 25º – 75º = 90,9% – 100%). CONCLUSÕES: A curva de 
aprendizado de bloqueios peribulbares, visando taxas de suces-
so iguais ou maiores que 90%, demanda uma experiência me-
diana de 17 bloqueios.
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130 - Intoxicação por anestésico local em 
anestesia geral combinada para mastectomia 
unilateral: relato de caso
Autores: Rafael Sanches Ferreira, José Teófilo Duarte Almeida Júnior, Vi-
nícius Oliveira Domingues, Paulo Sergio Zappalá Zerbini Borges, Laíze 
Ribeiro Terra, Marco Antonio de Souza Mota.

Instituição: CET/ SBA - Centro de Anestesiolgia da Universidade de 
Brasilia 

INTRODUÇÃO: Anestésicos locais são usados extensivamente 
na prática clínica por anestesiologistas e não-anestesiologistas. 
Os seus efeitos colaterais geralmente são leves e transitórios, 
porém ocasionalmente podem ser ameaçadores à vida e/ou fa-
tais. RELATO DE CASO: Paciente 68 anos, peso 62 kg, hiperten-
sa e diabética, com diagnóstico de acometimento de margens 
cirúrgicas em setorectomia prévia, com proposta de realização 
de mastectomia à direita. Admitida em sala cirúrgica, sedada 
com midazolam 2 mg + 25 mcg de fentanil. Realizado ESP block 

ecoguiado à direita com 20 ml de ropivacaína a 0,5%, sem in-
tercorrências. Durante a desnitrogenação e após a administra-
ção de fentanil 250 mcg e lidocaína 80 mg, apresentou perda 
da responsividade, apneia e movimentos involuntários da mão 
direita. Evoluiu com convulsões tônico-clônicas generalizadas. 
Foram administrados midazolam 7,5 mg e rocurônio 60 mg, se-
guidos por intubação orotraqueal. Introduzida monitorização do 
índice bispectral. Manteve estabilidade hemodinâmica durante 
todo o ato, a despeito do quadro neurológico apresentado. Sem 
outras intercorrências. Extubada acordada e responsiva, sendo 
observada na SRPA durante três horas, sem novos episódios 
de convulsões. DISCUSSÃO: Este evento pode ocorrer a qual-
quer momento, quando há uso de anestésicos locais. Dada a 
sua potencial gravidade, deve-se sempre individualizar os limi-
tes de doses para cada paciente, entender a farmacocinética e 
farmacodinâmica envolvidas no anestésico local e bloqueio re-
gional escolhidos e dispor de um plano de tratamento rápido 
e eficaz. Além da toxicidade neurológica descrita, pode haver 
toxicidade cardiovascular associada, especialmente quando uti-
lizados AL de longa duração. Destes, a ropivacaína e lidocaína 
administradas apresentam perfil de segurança cardiovascular 
mais favorável que bupivacaína, por exemplo, cujos limiares 
de toxicidade neurológica e cardiovascular são menores e mais 
próximos. Apesar de terem sido respeitadas as doses máximas 
comprovadamente seguras, o pico de concentração plasmática 
dos anestésicos locais pode ter sido alcançado muito rapida-
mente, ultrapassando os limiares de toxicidade sistêmica devido 
ao efeito aditivo. Rápida absorção do anestésico local injetado 
no bloqueio regional e administração venosa de lidocaína sub-
sequente durante a indução anestésica podem ter sido fatores 
determinantes para o quadro. Identificação imediata e suporte 
ventilatório/hemodinâmico devem ser prontamente instalados 
e, em casos mais graves, deve ser administrada emulsificação li-
pídica intravenosa.
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175 - Mudança de conduta anestésica após 
ecocardiografia beira leito em paciente com 
cardiopatia não diagnosticada
Autores: Matheus Heringer Gomes, Maurício Vitor Machado Oliveira, 
José Assis Carvalho Corrêa, Thobias Zapaterra Cesar, Júlia Carvalho 
Hamadé, Luis Eduardo Rias Cardoso.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: O uso da ultrassonografia na anestesia já é um 
tema bem estabelecido com o seu uso em bloqueios regionais 
e para obtenção de acessos vasculares. Recentemente, diver-
sas áreas da medicina têm demonstrado aumento de interesse 
no ultrassom point-of-care e a anestesiologia é uma delas. Essa 
prática tem permitido a avaliação perioperatória dos pacientes, 
entregando informações sobre o estado hemodinâmico, função 
cardíaca, avaliação de resíduos no estômago, avaliação pulmo-
nar, por exemplo, o que permite um planejamento anestésico 
individualizado e capaz de melhorar o prognóstico dos pacien-
tes. RELATO DE CASO: ACLDN, 83 anos, hipertensa, AVEi há 18 
anos, com hemiplegia à direita e disartria, ex-tabagista, interna 
por quadro de dor abdominal há 6 dias, inicialmente difusa, com 
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posterior localização em hipocôndrio direito. Associada, a dor 
paciente também apresentou quadro de icterícia com hiperbi-
lirrubinemia mista, elevação de transaminases e canaliculares, 
leucocitose e elevação de PCR. Antes da transferência, evoluiu 
com hipotensão responsiva a volume, sem necessidade de dro-
gas vasoativas inicialmente. Durante investigação, foi realizada 
tomografia computadorizada de abdome, que mostrou sinais de 
colecistite aguda e dilatação de hepatocolédoco, com sinais de 
coledocolitíase. A conduta estabelecida na admissão foi a indica-
ção de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e pos-
terior colecistectomia. Pela idade, comorbidades e estado da pa-
ciente optou-se por realizar a CPRE no bloco cirúrgico. Paciente 
deu entrada na sala de cirurgia com acesso venoso periférico em 
membro superior direito e acesso venoso central em veia jugu-
lar interna direita, em uso de oxigênio suplementar em cateter 
nasal a 3 litros por minuto. Foram realizados USG cardíaco, que 
evidenciou função sistólica prejudicada, USG pulmonar no qual 
foram vistas ondas B em todo o parênquima, bilateralmente e 
avaliação do estômago, que não mostrou resíduo gástrico. Após 
achados no ultrassom, optou-se por obter pressão arterial inva-
siva para indução de anestesia geral. Após procedimento, foram 
utilizados fentanil, etomidato e succinilcolina para indução em 
sequência rápida. Mesmo com a escolha de fármacos de maior 
cardioestabilidade, paciente apresentou hipotensão importante 
pouco antes da laringoscopia (PAM = 32 mmHg), com neces-
sidade de uso de push-dose de adrenalina, com boa resposta. 
Durante o procedimento, foi iniciado o uso de noradrenalina. O 
procedimento ocorreu sem outras intercorrências e a paciente 
foi encaminhada para o CTI intubada em uso de drogas vasoati-
vas. DISCUSSÃO: No caso em questão, o uso da ultrassonografia 
point-of-care foi determinante para o prognóstico da paciente. 
Permitiu o estabelecimento de um plano anestésico apropria-
do que permitiu a rápida conduta diante de uma instabilidade 
hemodinâmica, além de orientar a conduta no pós-operatório, 
visto que o relato da equipe anestésica permitiu posterior inves-
tigação de cardiopatia.
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178 - O uso de dexmedetomidina intravenosa 
aumenta a duração do bloqueio sensitivo da 
raquianestesia
Autores: Cloves Augusto Monteiro da Silva, Rafael Oliveira Fonseca, 
Carlos Gilberto Fávero Junior, José Claudio Viana Bittencourt, Taciana 
Takemiya, Catia Sousa Govêia.

Instituição: CET/SBA Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília 

INTRODUÇÃO: A dexmedetomidina é adjuvante para anestesia 
geral e regional, promovendo sedação e analgesia. Além disso, 
discute-se na literatura sobre seu uso com o intuito de prolon-
gar a duração da anestesia regional, devido a mecanismos cen-
trais. Esta revisão sistemática foi realizada para analisar o efeito 
da dexmedetomidina sobre a duração do bloqueio sensitivo da 
raquianestesia, quando administrada pela via endovenosa. MÉ-
TODO: Revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos 
randomizados (ECR), com pesquisa nas bases de dados PubMed, 
LILACS e Google Scholar. Foram buscados ECR que avaliaram o 
efeito da dexmedetomidina administrada por via endovenosa, 

em bólus ou em infusão contínua, sobre a duração do bloqueio 
sensitivo da raquianestesia. O desfecho primário foi a duração 
do bloqueio sensitivo. Foram analisados cinco subgrupos de di-
ferentes doses administradas: somente bólus no início do pro-
cedimento, bólus de 0,5 μg/kg, bólus de 1 μg/kg, bólus seguido 
por infusão contínua e somente infusão contínua, sem o bólus 
inicial. Os desfechos secundários foram duração do bloqueio 
motor, analgesia pós-operatória, bradicardia e hipotensão ar-
terial. RESULTADOS: A busca inicial resultou em 984 ECR para 
leitura de títulos e resumos. Destes, 21 foram selecionados para 
a leitura do texto completo, 8 foram excluídos por não preen-
cherem os critérios de inclusão. Foram selecionados 13 ECR, com 
841 pacientes, sendo 421 no grupo controle e 420 no grupo in-
tervenção. A dexmedetomidina por via intravenosa promoveu 
aumento da duração do bloqueio sensitivo da raquianestesia, 
com uma diferença de médias de 53,54 minutos, 95% IC [33,88 
- 73,21], I2 = 99%, p < 0,00001. A análise por subgrupos mos-
trou que esse resultado também foi significativo tanto em bólus, 
quanto em infusão contínua, com maior duração nesta última. 
Houve aumento da duração do bloqueio motor, com diferença 
de médias de 64,52 minutos, 95% IC [40,84 - 88,19], I2 = 99%, p < 
0,00001. O tempo para a administração de analgesia de resgate 
no pós-operatório foi maior, com diferença de médias de 93,84 
minutos, 95% IC [78,40 - 109,28], I2 = 99%, p < 0,00001. Houve 
aumento da ocorrência de bradicardia, com RR = 2,82, 95% IC 
[1,81 - 4,38], I2 = 0%, p < 0,00001. A hipotensão arterial não mos-
trou evidência com RR = 1,2, 95% IC [0,69 - 2,08], I2 = 21%, p = 
0,52. A avaliação do risco de viés através do RoB 2.0 mostrou 4 
estudos com alto risco de viés. Pelo gráfico de funil, houve assi-
metria entre os estudos. A avaliação da qualidade da evidência 
sobre o bloqueio sensitivo pela classificação GRADE mostrou-se 
baixa, devido ao risco de viés de publicação e à heterogeneidade 
entre os estudos. CONCLUSÃO: Esta revisão sistemática mos-
tra que a dexmedetomidina por via endovenosa aumenta o 
tempo de duração do bloqueio sensitivo da raquianestesia em 
cerca de 54 minutos. Aumenta também a duração do bloqueio 
e da analgesia pós-operatória. No entanto, está relacionada a 
maior risco de bradicardia.
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191 - Peridural cervical: relato de caso 
Autores: Larissa Maria Puridade Maciel, Matheus Pires Lemos, Lucas 
Rassi Garcia, Lucas Menez de Oliveira, Benvindo Rocha Braga, Adriana 
Navarro Machado Fernandes.

Instituições: Hospital Regional de Taguatinga - Hospital Regional da 
Asa Norte  

INTRODUÇÃO: A anestesia peridural é uma técnica consagrada 
em nosso meio, sendo o padrão ouro para comparação em mui-
tos dos bloqueios atualmente realizados via USG. Entretanto, a 
peridural cervical, por intervir em uma região nobre com alto ris-
co de complicação, vem sendo abandonada e é motivo de mui-
ta controvérsia na prática médica. RELATO DE CASO: Paciente 
masculino, 43 anos, politrauma, dá entrada no centro cirúrgico 
para correção cirúrgica eletiva de fratura bilateral de radio. Op-
tado pela realização de peridural cervical com passagem de ca-
teter epidural em nível de C7-T1. Paciente mantido sob decúbito 
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lateral direito e cabeça fletida sob o tórax. Punção e passagem 
de cateter sem intercorrências, com a técnica de dogglioti, rea-
lizado ropivacaína 0,75% 10 mL, com repique de lidocaína com 
vasocontritor 2% 8 mL. Paciente sem alterações hemodinâmicas 
significativas, como hipotensão e bradicardia, não necessitou de 
vasoconstrictores e sem dispneia. Após término do procedimen-
to, paciente encaminhado para SRPA sem queixas. Reavaliado 
posteriormente, mantendo integridade das estruturas, sem al-
terações neurológicas. DISCUSSÃO: Assunto banido da maioria 
dos livros de anestesiologia, a peridural cervical vem sendo pro-
gressivamente abandonada com o surgimento da ultrassono-
grafia, técnica relativamente mais segura. Sua indicação consiste 
em bloqueio dos ramos do plexo cervical superficial (C1-C4) e 
do plexo braquial (C5-T1/T2) para cirurgias de carótida, otorrino-
laringológicas e de ombro. Além dos riscos inerentes à própria 
técnica, como perfuração acidental da dura mater, hematoma, 
abcesso, lesão nervosa de alguma raiz, enovelamento e quebra 
do cateter, há ainda a possibilidade de instabilidade hemodinâ-
mica intraoperatória por bloqueio simpático do coração, com hi-
potensão e bradicardia significativa. É observado taquidispneia, 
com bloqueio dos nervos intercostais, com alterações no volume 
corrente e na frequência. Apesar da função diafragmática nunca 
ter sido estudada na peridural cervical, acredita-se que o diafrag-
ma é o principal mantenedor da ventilação, devido à dificuldade 
de bloqueio do nervo frênico (C3-C5) via epidural. Pode ocorrer 
também síndrome de Horner e obstrução nasal. A técnica mais 
amplamente aceita é a da gota pendente de Gutierrez, com me-
nor risco de embolia aérea e falha anestésica. Alguns autores 
sugerem atropinizar o paciente antes da realização do bloqueio, 
sabendo das complicações cardiovasculares que podem advir. 
Há relatos de que a epidural realizada em nível de C7-T1 não se 
distribui de forma uniforme, tendendo a se expandir mais sobre 
as raízes torácicas do que as cervicais.  Indica-se que a realização 
da peridural cervical seja feita por anestesiologistas experientes, 
pois todo bloqueio acima da segunda ou terceira vértebra lom-
bar possui um maior risco inerente ao procedimento.
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192 - Peridural contínua como estratégia 
anestésica para embolização de leiomioma 
gigante na sala de hemodinâmica
Autores: Pedro Henrique Torres Menezes, Lucas José Resende, Felipe Sil-
veira Ferreira, Raul Corrêa Aleixo, Samuel Barbosa Francisco de Souza, 
Alcebiades Vitor Leal Filho.

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 

INTRODUÇÃO: Leiomiomas uterinos são os tumores pélvicos 
mais comuns em mulheres. Correspondem a neoplasia benigna 
monoclonal de células musculares lisas e fibroblastos do mio-
métrio. Crescem em mulheres na menacme e, nos casos sinto-
máticos, se apresentam como sangramento uterino anormal e/
ou dor pélvica, além de poderem causar disfunção reproduti-
va. RELATO DE CASO: Trata-se de paciente de 32 anos, previa-
mente hígida, diagnosticada com leiomioma uterino gigante, 
de volume aproximado de 1,200 ml, ocupando grande espaço 
intra-abdominal, pronunciando-se até acima da cicatriz umbi-
lical. Estudos de imagem prévios, mostravam uma rica vascu-

larização arterial, incluindo calibrosos ramos da artéria uterina, 
o que contraindicava de forma ainda mais acentuada a abor-
dagem cirúrgica aberta como primeira escolha de tratamento. 
Foi então programada uma quimioembolização da massa pela 
equipe de cirurgia vascular, na sala de hemodinâmica. Em reu-
nião conjunta pré-operatória, os cirurgiões ponderaram uma 
dor pós-operatória prevista de extrema intensidade, devido à 
isquemia de um grande volume tecidual após o procedimento, 
seguido de necrose. Foi planejada então a estratégia de anes-
tesia peridural para o procedimento, seguida de infusão epi-
dural contínua para o pós-operatório, como forma de controlar 
a dor.  Realizada monitorização não invasiva e feita a anestesia 
peridural com agulha Tuohy 16G, abordagem mediana, espaço 
T12-L1, com técnica de perda de resistência e passado cateter 
18G sem intercorrências. Foram administrados então no espa-
ço peridural 5 mL de lidocaína 2% com vasoconstritor e 15 mL 
de ropivacaína 1%. Após 20 minutos, o nível do bloqueio foi 
testado, e era satisfatório. Não houve alteração hemodinâmica 
significativa. A paciente foi sedada com 50 mcg de fentanil e 3 
mg de midazolam. O procedimento transcorreu sem anorma-
lidades, a embolização teve sucesso. Ao fim do procedimento, 
foi iniciada a infusão peridural de uma solução de ropivacaína 
0,2% e fentanil 2 mcg/mL a 5 mL/h em bomba de infusão e 
liberada para a enfermaria. A paciente não teve queixas e man-
teve bom controle álgico no pós-operatório imediato, com 12, 
24 e 48 horas de pós-operatório, quando foi retirado o cateter 
peridural, e prescrita medicação de resgate via oral em caso 
de dor. DISCUSSÃO: A dor no pós-operatório de quimioem-
bolização de leiomioma uterino é a principal queixa dentre as 
pacientes submetidas a esse procedimento, necessitando de 
doses altas de opioides no pós-operatório. A dor tem grande 
intensidade nas primeiras horas do pós-operatório e depois cai 
de forma consistente. Os autores propõem que seja benéfico 
a analgesia por cateter peridural, pois permite a titulação de 
uma analgesia potente e com redução dos efeitos colaterais do 
uso de altas doses de opioides. No caso relatado, a infusão de 
anestésicos locais e opioides por via epidural se mostrou uma 
alternativa viável e eficaz no controle da dor da paciente.
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193 - Pneumotórax em paciente submetido 
à artroscopia de ombro após bloqueio 
supraclavicular guiado por ultrassom 
sob anestesia geral
Autores: Giovanna Pizzichini de Paula, Andressa Souza Klingenfus, Ma-
risa Pizzichini.

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Curitiba

INTRODUÇÃO: A associação de anestesia geral combinada com 
o bloqueio do plexo braquial é utilizada em cirurgias ortopédicas 
de membros superiores. O bloqueio resulta em menor sangra-
mento no transoperatório, analgesia pós-operatória prolonga-
da e menor consumo de opioides no pós-operatório. As vias de 
acesso incluem a supraclavicular, a interescalênica, a infraclavi-
cular e a axilar, sendo que as duas primeiras são utilizadas para 
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bloqueios em cirurgias ortopédicas de ombro. Em comparação 
com a técnica interescalênica, a supraclavicular tem mostrado 
menores complicações intra e pós-operatórias em pacientes 
com doenças respiratórias pré-existentes. O bloqueio interes-
calênico frequentemente ocasiona bloqueio do nervo frênico. 
O aparelho de ultrassonagrafia (USG) passou a ser utilizado de 
maneira a auxiliar esses bloqueios, sendo fundamental para se 
evitar lesões nervosas e perfuração de pleura. CASO CLÍNICO:  
Paciente do sexo masculino, de 75 anos, submetido a procedi-
mento cirúrgico de artroplastia de ombro direito para tratamen-
to de síndrome de manguito rotador. O paciente relatou ser 
ex-tabagista e história prévia de doença pulmonar. Após a mo-
nitorização com ECG, oximetria de pulso e PANI, puncionou-se 
acesso venoso em membro superior esquerdo e pré-medicado 
com midazolam 2 mg e fentanil 50 mcg. Optou-se pela realiza-
ção do  bloqueio via supraclavicular com  USG modelo SonoSite 
Nanomaxx, por se tratar de paciente com doença pulmonar im-
portante e selecionou-se uma profundidade de visualização de 
20 e 40 e realizada injeção de ropivacaína 0,75% na quantidade 
de 15 ml, após a progressão da agulha. Induzido à anestesia ge-
ral após a realização do bloqueio citado. A cirurgia ocorreu sem 
complicações transoperatórias. Ao término da operação, o pa-
ciente foi extubado e mantido na sala de recuperação anestési-
ca (SRPA) por 60 minutos. Não foi observada, na SRPA, qualquer 
sinal de dessaturação arterial. Com 15 dias de pós-operatório, o 
paciente internou em caráter de urgência com diagnóstico de 
pneumotórax à direita, com desvio do mediastino contralateral. 
Foi realizado drenagem torácica imediata, com boa evolução e 
alta hospitalar após três dias, sem sintomatologia e radiografia 
de tórax normal. DISCUSSÃO: A técnica de bloqueio supracla-
vicular guiado por USG costuma ser bastante segura para visu-
alização de vasos sanguíneos adjacentes, estruturas nervosas 
e pleura, contudo, os pacientes com certo grau de obesidade 
ou com doenças pulmonares pré-existentes estão sujeitos a 
maiores complicações por conta das alterações anatômicas e 
maior dificuldade técnica com  incidência de 0,4 por 1000 (95% 
intervalo de confiança) de episódios reportados de pneumotó-
rax, após o bloqueio braquial guiado por USG, sem os sintomas 
clássicos de pneumotórax no transoperatório. CONCLUSÃO: 
Apesar de o aparelho de USG como tecnologia de auxílio para 
o bloqueio do plexo braquial, um quadro de perfuração da 
pleura parietal, subsequentemente com o pneumotórax total 
com desvio do mediastino.
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194 - Pneumotórax intraoperatório 
identificado com ultrassom transtorácico 
durante cirurgia robótica: relato de caso
Autores: Filippe Gomes Torres, Diná Mie Hatanaka, Carolina Baeta Ne-
ves Duarte Ferreira, Karen Fernanda Figueiredo Bitar, Klisman Alves de 
Melo, Alexandre Teruya.

Instituição: Hospital Moriah  

INTRODUÇÃO: O pneumotórax é uma potencial complicação 
de cirurgias toracoabdominais e a adição de pressão positiva 
durante a ventilação mecânica pode causar progressão para 

um pneumotórax hipertensivo, resultando em instabilidade car-
diorrespiratória grave. O ultrassom point-of-care (POCUS) pode 
estabelecer rapidamente o diagnóstico e facilitar a utilização de 
recursos para tratamento definitivo.  RELATO DE CASO: Mulher, 
71 anos, 1,52 m, 74 kg, hipertireoidismo e diabetes mellitus, foi 
submetida à cirurgia robótica eletiva de hiatoplastia, para trata-
mento de doença do refluxo gastroesofágico. Após monitoriza-
ção padrão, foi realizada indução anestésica com fentanil, lidoca-
ína, propofol e rocurônio, com posterior intubação orotraqueal e 
ajuste de ventilação mecânica protetora com VC 340 ml  -  FR 14 
-  PEEP 6 – Fio2 50% – Ppico 25. A manutenção anestésica se deu 
com remifentanil e propofol. A paciente foi posicionada em pro-
clive e durante a maior parte do ato operatório manteve-se está-
vel. Durante manuseio do hiato esofágico e região mediastinal, 
passou a apresentar queda importante da oximetria, taquicardia 
e hipotensão, sendo aventada a possibilidade de seletividade do 
tubo orotraqueal. Realizada ausculta pulmonar, com diminuição 
importante do murmúrio à esquerda. Foi realizada tração de al-
guns centímetros do tubo, contudo, a ausculta permanecia sem 
alterações. Durante visualização da cavidade abdominal, era 
possível notar abaulamento da cúpula diafragmática esquer-
da. A ultrassonografia pulmonar evidenciou pneumotórax à 
esquerda, com ausência da movimentação pulmonar ao modo 
M, múltiplas bandas horizontais e sinal do código de barras. No 
lado direito, o modo M evidenciava um padrão de movimenta-
ção (lung sliding), sem alterações. Ainda no intraoperatório, a 
equipe cirúrgica realizou uma punção pleurítica transdiafragmá-
tica, com agulha de punção laparoscópica e aspiração seguida 
de rafia do local. A paciente apresentou melhora importante do 
quadro clínico, sendo o ato operatório finalizado sem outras in-
tercorrências, mantendo-se estável hemodinamicamente. Logo 
após a finalização cirúrgica, a radiografia de tórax, ainda em sala 
cirúrgica, não evidenciou sinais de pneumotórax. A paciente foi 
extubada sem intercorrências e encaminhada para a sala de re-
cuperação anestésica, recebendo alta hospitalar no segundo dia 
pós-operatório. DISCUSSÃO: O ultrassom point-of-care é uma 
habilidade importante para os anestesiologistas, que ajuda a 
diagnosticar complicações relacionadas à prática diária e orien-
tar o manejo anestésico. Possui acurácia diagnóstica superior 
quando comparado com muitos exames de imagem. Além dis-
so, é de rápida execução e permite avaliações repetidas à beira 
leito, sem exposição à radiação. A difusão dessa habilidade téc-
nica é fundamental para mudança no desfecho perioperatório, 
com redução da morbimortalidade e recuperação precoce.
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198 - Punção acidental de cisto lombar 
durante raquianestesia
Autores: Caio Castro Mendanha Barros, Leandro César Tavares Martins, 
Hugo Leonardo dos Santos Menezes, Felipe Bufaiçal Rassi Carneiro, Mi-
lena Dionizio Moreira, Caio Matheus Fonseca de Brito.

Instituições: Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique San-
tillo (CRER) - Hospital das Clínicas - UFG 

INTRODUÇÃO: o bloqueio neuroaxial subaracnóideo é uma 
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técnica anestésica disseminada mundialmente, altamente con-
fiável e efetiva. Porém, em algumas situações pode haver falha 
da técnica, sendo necessária rápida identificação e tomada de 
decisão para uma nova estratégia anestésica. Para o sucesso da 
técnica raquidiana, deve-se estar atento a três principais fato-
res: lugar certo, agente certo e dose certa. Porém, mesmo com 
o adequado preparo pré-operatório, o anestesiologista está 
sujeito a situações de difícil previsão de falha. A literatura prevê 
uma taxa de insucesso que varia de 2 a 17%. Este estudo visa 
relatar um caso de punção acidental de um cisto lombar ao ní-
vel da punção subaracnóidea durante uma raquianestesia. RE-
LATO DE CASO: homem, 77 anos, IMC 34,6 kg/m2, hipertenso 
controlado, cirurgia prévia para tratamento de estenose de ca-
nal medular com laminectomia e artrodese de coluna lombar 
de L1 a S1 há 4 anos, ASA 2, internado para ser submetido a 
uma artroplastia total de joelho direito. Optou-se pela realiza-
ção de raquianestesia sob técnica asséptica, paciente sentado, 
identificação de processos espinhosos, introdução de agulha 
Quincke, calibre 25G, ao nível L3-L4, introduzido até ser sentido 
um clique. Após retirado o mandril, foi visualizado refluxo de 
liquido cristalino, porém levemente amarelado. Retirada a agu-
lha, procedeu-se a uma nova tentativa de punção no espaço 
L2-L3, sob a mesma técnica acima descrita. Depois da retirada 
do mandril, houve refluxo do mesmo líquido amarelado. Cole-
tado 8 mL do material para análise laboratorial. Optado então 
por realização de anestesia geral balanceada associada a blo-
queio de fáscia ilíaca ecoguiada, com bom controle da dor no 
período perioperatório. Após 2 dias, foi realizada Ressonância 
Nuclear Magnética (RNM) da coluna lombar, sendo visualizado 
pequena coleção líquida profunda, adjacente ao saco dural, 
medindo 5,1cm x 1,6 cm, com extensão de L2 a L4. Não houve 
crescimento bacteriano na amostra estudada. DISCUSSÃO: a 
falha da raquianestesia pode ocorrer por diferentes razões e, 
caso ocorra, deverá ser identificado o fator que mais justifica 
tal falha. No caso em questão, entende-se que houve falha de-
vido a anormalidade anatômica, possivelmente relacionada à 
manipulação cirúrgica lombar prévia. O anestesiologista deve 
estar atento a todos esses fatores e ser capaz de planejar uma 
anestesia alternativa à falha da técnica subaracnóidea.
Referências

Praxedes HOF, Leite A. Falhas na anestesia subaracnóidea. Rev Bras Anestesiol. 
2010; 60:90-97.

Imbelloni LE, Sobral MGC, Carneiro ANG. Incidência e causas de falhas em aneste-
sia subaracnóidea em hospital particular: estudo prospectivo. Rev Bras Anestesiol. 
1995; 45:159-164.

199 - Punção lombar: anestésica ou 
diagnóstica?
Autores: Adriano Ribeiro Barros, Luis Fernando Johnston Costa, Cleoma-
ra de Souza Machado, Tolomeu Artur Assunção Casali, Humberto de 
Sousa Cândido, Antônio Fernando Carneiro.

Instituições: Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr Henri-
que Santillo (CRER) / Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás - HC UFG 

INTRODUÇÃO: A punção lombar foi descrita por Quinckie em 
1891, com finalidade diagnóstica para investigar pacientes sus-
peitos de meningite. Menos de 10 anos após, iniciou-se o uso 
deste método para injeção de substâncias anestésicas. Assim, 
há mais de 100 anos, esta técnica se tornou um dos principais 
métodos de escolha para anestesia devido à sua segurança e 
baixa taxa de complicações. RELATO DE CASO: Paciente JAA, 

69 anos, 72 kg, 1,71 m, portador de hipertensão arterial (ASA 
2), vítima de atropelamento por motocicleta, foi atendido na 
unidade de trauma e encaminhado para nosso hospital para 
correção cirúrgica de fratura de tornozelo esquerdo. No exame 
clínico inicial, não foram observadas alterações neurológicas, 
sendo indicada intervenção ortopédica. Preparado para ra-
quianestesia, o paciente foi monitorizado com cardioscopia, 
pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso. Realizou-
-se venóclise com cateter 20 no membro superior direito e 
em seguida sedado com midazolan 2 mg e fentanil 20 mcg. 
Posicionado sentado e após anti-sepsia e assepsia na região 
lombar, foi realizada punção paramediana (L3-L4), com agulha 
Quinckie 25G, com observação do retorno de líquor averme-
lhado. Realizadas duas novas punções em espaços diferentes, 
sem dificuldade, novamente com retorno de líquor avermelha-
do. Suspeitado de hemorragia subaracnóidea pela equipe de 
anestesia, foi decidida a suspensão do ato cirúrgico e melhor 
investigação do caso. O paciente foi retornado para unidade 
de trauma e avaliado pela neurocirurgia que, após realizar 
tomografia de crânio, confirmou diagnóstico de hemorragia 
subaracnóidea e hematoma subdural. Indicado tratamento 
conservador com orientação de não realização de bloqueio 
do neuroeixo. Após novo encaminhamento, o procedimento 
cirúrgico foi realizado sob anestesia geral associada aos blo-
queios do nervo isquiático e do canal dos adutores, sendo que 
a cirurgia ocorreu sem intercorrências. DISCUSSÃO: Apesar da 
elevada taxa de sucesso e do baixo número de complicações, 
devemos sempre obedecer às contraindicações da técnica, 
dentre elas, podemos citar recusa do paciente, hipotensão ar-
terial, hipovolemia, sepse e presença do aumento da pressão 
intracraniana. Neste caso apresentado, a punção lombar possi-
bilitou o diagnóstico e evitou complicações após a verificação 
do aspecto anormal do líquor. Devemos sempre estar vigilan-
tes quanto às intervenções em todo período perioperatório, a 
fim de tornar cada vez mais seguro o ato anestésico.
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200 - Quebra de cateter peridural 
Autores: Larissa Maria Puridade Maciel, Matheus Pires Lemos, Lucas 
Menez de Oliveira, Maysa Siqueira Oliveira Pinheiro, Marina Cordeiro 
Galvao, Adriana Navarro Machado Fernandes.

Instituição: Hospital Regional de Taguatinga  

INTRODUÇÃO: Diversos eventos adversos são relatados na li-
teratura com anestesia peridural. O objetivo deste trabalho é 
discutir sobre quebra do cateter peridural durante a sua remo-
ção. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 31 anos, com fra-
tura diafisária de fêmur à direita indicado para correção cirúrgi-
ca com haste intramedular bloqueada. Optado pela realização 
duplo bloqueio, com raquianestesia e peridural contínua. Re-
alizada raquianestesia sem intercorrências. Durante realização 
de peridural, iniciado passagem de cateter com canulização de 
artéria peridural, demonstrada pelo retorno de sangue pulsátil. 
Indicada troca do cateter, remoção do conjunto sem resistên-
cia. Após a retirada, verificada a ausência de 2 cm do cateter. 
Paciente reavaliado em SRPA, escala de Aldrete-Kroulik 10/10 
e Bromage zero. Negou alterações neurológicas sensitivas e/
ou motoras e dor lombar. Encaminhado para a realização de 
RNM da coluna lombar, a qual evidenciou abaulamento discal 
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simétrico em L5-S1, sem conflitos neurais e não visualização 
de material sugestivo de fragmento de cateter. Realizado TC de 
coluna lombar, com canal vertebral e  forames intervertebrais 
normais, sem presença de imagem sugestiva de corpo estra-
nho em saco dural. Densificação dos planos adiposos na região 
central, no plano de L2-L3 sem coleções, sem imagem de corpo 
estranho radiodenso nas partes moles. Paciente encaminhado 
para hospital referenciado para a definição de conduta. DIS-
CUSSÃO: Entre as complicações da peridural podem ocorrer 
hematoma, abcesso, lesão nervosa de alguma raiz, enovela-
mento e quebra do cateter. Durante retirada, recomenda-se 
que seja feita por um anestesiologista ou equipe treinada, evi-
tando-se puxar o mesmo se houver algum tipo de resistência. 
A maioria dos cateteres relatados se quebram entre os espaços 
L2-L5, com resistência aumentada. Durante a introdução, o ca-
teter pode vir a dar um nó sob si mesmo ou em outras estrutu-
ras. Não é recomendado puxar o cateter pela agulha sob risco 
de seccioná-lo. Não introduzir o cateter mais de 5 cm dentro do 
espaço peridural. O tratamento é conservador, o fragmento re-
tido não costuma gerar sintomas. Recomenda-se a retirada nos 
casos de sinais ou sintomas de alterações neurológicas, cateter 
localizado dentro do espaço subaracnóideo, quando houver 
possibilidade de fistulização com a pele ou ainda a pedido do 
paciente. Os sintomas de alerta são dor lombar significativa, 
com irradiação para nádegas e membros inferiores e pareste-
sias em região do dermatomo acometido.  Sequelas definitivas 
de síndrome de compressão radicular foi raro mesmo na pre-
sença do fragmento retido. Recomenda-se  sempre fazer uma 
consulta com neurologista e pesquisar déficits neurológicos. A 
realização de exames de imagem é mandatório para saber a 
localização do cateter para a tomada de medidas terapêuticas. 
Se optado pela não retirada do fragmento, o acompanhamen-
to clinico deve ser regular, com pesquisa de alterações neuro-
lógicas e exames de imagens anuais.
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202 - Raquianestesia em paciente com 
síndrome de Pseudo-Froin 
Autores: Taís Cristina Zottis, Alexandre Xavier Ferreira.

Instituição: Hospital Regional de Mato Grosso do Sul 

INTRODUÇÃO: As metástases na coluna vertebral são usual-
mente procedentes de neoplasia maligna da mama, pulmão 
e próstata, sendo que entre 5% e 20% dos pacientes com me-
tástases espinhais desenvolvem compressão da medula espi-
nhal metastática durante o curso de sua doença. A síndrome 
de Froin é caracterizada por acentuada xantocromia (descolo-
ração amarela) no líquido cefalorraquidiano (LCR) e hiperco-
agulabilidade devido ao aumento de proteínas, causado por 
irritação e inflamação meníngea.  A síndrome de Pseudo-Froin, 
pouco frequentemente encontrada na prática anestésica, foi 
descrita como estagnação do LCR distal a um bloqueio espi-
nhal, devido à protuberância do disco espinhal ou tumores. 
RELATO DE CASO:  Paciente N.A.R., 88 anos, com neoplasia de 
próstata demostrada em RNM de pelve, com proposta cirúrgi-
ca de ressecção transuretral (RTU) de próstata. Comorbidades: 
ex-tabagista, hipertenso, etilista social, doença pulmonar obs-

trutiva crônica (DPOC). Exames laboratoriais sem alterações. 
Cintilografia óssea com múltiplas lesões osteogênicas espar-
sas no esqueleto axial e apendicular (implantes secundários). 
Realizado monitorização com cardioscopia, PANI, oxímetro de 
pulso, acesso venoso periférico calibre 20 em membro supe-
rior esquerdo. Realizado sedação endovenosa com 2 mg de mi-
dazolam e, sob técnica asséptica, punção mediana de espaço 
subaracnóideo em L3-L4 com agulha Quincke 25, sendo ob-
servado retorno de LCR xantocrômico, injetado 15 mg de bu-
picavacaína isobárica. Após 15 min, não houve bloqueio motor 
ou sensitivo. Realizado novamente raquianestesia em L4- L5 
com 10 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5%, ocorrendo após 
5 minutos bloqueio sensitivo em nível de T10 e bloqueio motor 
de membros inferiores. Realizado RTU de próstata sem demais 
intercorrências com duração de 60 minutos. Paciente recebeu 
alta da SRPA após duas horas do término do ato cirúrgico, com 
alta hospitalar dois dias após. DISCUSSÃO: Frente a pacientes 
oncológicos com neoplasias, especialmente em mama, pul-
mão e próstata, é possível que haja focos de metástase cau-
sando compressão medular e possível síndrome de Pseudo-
-Froin. No caso apresentado, paciente idoso e DPOC, optado 
por bloqueio do neuroeixo com anestésico local, ocorrendo, 
após segunda punção, nível anestésico adequado e sem inter-
corrências hemodinâmicas. 
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204 - Raquianestesia no paciente portador de 
tatuagem na região dorsal do tronco: riscos e 
limites
Autores: Adriano Ribeiro Barros, Humberto de Sousa Cândido, Luis Fer-
nando Johnston Costa, Tolomeu Artur Assunção Casali, Rogério Costa 
Franco, Luiz Queiroz da Silva.

Instituição: Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henri-
que Santillo (CRER) 

INTRODUÇÃO:  A anestesia regional envolve várias opções 
técnicas que apresentam uma série de indicações, devendo 
ser empregadas com atenção aos seus limites. Dentre estas 
técnicas, a raquianestesia tem sido largamente utilizada, des-
tacando como ótima escolha quando se pretende produzir 
anestesia para procedimentos cirúrgicos sobre os membros in-
feriores. Esta opção pode ser adotada considerando sua aplica-
bilidade para o paciente. Cada vez mais encontramos pacien-
tes que apresentam extensas tatuagens. Fica a questão sobre 
a realização de anestesia regional em paciente tatuagem nas 
proximidades da área a ser abordada. Apresentamos um caso, 
onde com atenção aos cuidados, foi utilizada a técnica com se-
gurança. RELATO DE CASO: JFS, 32 anos, 66 kg, 1,61 m (ASA 
1) agendada para ressecção de tumor ósseo da fíbula direita. 
Durante o exame físico, observou-se uma extensa tatuagem 
na região dorsal do tronco (tóraco-lombar), colorida, porém 
com diversas áreas livres de pigmento na pele. A paciente foi 
monitorizada (PANI, cardioscopia e oximetria de pulso), sendo 
feita punção venosa (MSE) com cateter 20G. Optado pela re-
alização da raquianestesia na região lombar. Foi procurada e 
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detectada uma pequena área isenta de pigmento no interes-
paço L3-L4. Após posicionamento sentada e antissepsia local, 
foi realizada punção única no local livre de tatuagem por via 
mediana com agulha 25 Quincke, sendo administrada bupiva-
caína 0,5% hiperbárica 15 mg associada a morfina 80 mcg, sem 
intercorrências. O nível de bloqueio atingido foi de T7, sendo 
que o procedimento transcorreu sem problemas com duração 
de 50 minutos. Em seguida, a paciente foi encaminhada para 
a SRPA, onde ficou em observação até a total regressão do 
bloqueio motor. Alta hospitalar ocorreu no dia seguinte, sem 
queixas. Mantido contato telefônico até o 10º dia do pós-ope-
ratório, sem sintomas neurológicos. DISCUSSÃO: Não existem 
relatos conclusivos de complicações relacionadas à anestesia 
regional em sítios tatuados, porém, existe uma preocupação 
teórica pela possibilidade da agulha de punção carregar para 
o sistema nervoso algum pigmento depositado na camada 
da derme, provocando posteriormente algum grau de lesão 
neurológica. Existem diversas recomendações na literatura 
para a anestesia regional nesses casos que podemos citar: não 
puncionar na área tatuada diretamente; procurar sempre pun-
cionar na área livre de pigmento, eritemas ou sinais de infec-
ção; fazer pequena incisão sob anestesia local ultrapassando 
a derme ou utilizar introdutor. É importante também manter o 
acompanhamento no período pós-operatório.
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205 - Raquianestesia para amputação de pé 
em idoso com espondilite anquilosante
Autores: Francisco das Chagas Borges Neto, Lauro Ferreira dos Santos 
Neto, Tatiane Calábria Coelho, Antônio Tadeu Campos Carmona, Bruno 
Oliveira de Matos, Bruno Mendes Carmona.

Instituições: CET Mario Fascio - Hospital Adventista de Belém - Hospital 
Ophir Loyola - Clínica São Lucas - Hospital Oftalmológico Cynthia Charone 

JUSTIFICATIVA: A espondilite anquilosante é uma artropatia 
autoimune inflamatória crônica classificada como artropatia 
soronegativa, que afeta, principalmente, as articulações da 
coluna vertebral, gerando um processo de ossificação que 
resulta em rigidez e dor. É mais comum em homens jovens, 
principalmente entre os 20 e 40 anos, sendo rara em mulheres. 
Tem caráter ascendente e a região mais comumente afetada é 
a coluna lombar. No contexto da anestesiologia, a espondilite 
anquilosante pode dificultar tanto a via aérea quanto o acesso 
ao neuroeixo, sendo, portanto, um obstáculo ao ato anestési-
co. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 73 anos, 69 
kg, 1,65 cm de altura, diabético e hipertenso não controlado e 
portador de espondilite anquilosante, estado físico ASA P3, em 
uso de metformina 850 mg e sem alergias é levado ao bloco 
cirúrgico para amputação de pé direito, devido a complicações 
vasculares. Foi realizada monitorização com eletrocardiosco-
pia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva e seda-
ção com 2 mg de midazolam e 50 mcg de fentanil. Após ava-
liação da coluna lombar, notou-se grande comprometimento 
do movimento de flexão, impossibilitando um posicionamen-
to adequado para bloqueio do neuroeixo. Porém, à palpação, 
acreditou-se na possibilidade de realizar raquianestesia sem 
complicações. Foi realizada assepsia e antissepia adequadas e 

procedeu-se à primeira tentativa, em decúbito lateral direito, 
através de punção mediana, em L3-L4, com agulha de Quincke 
27. Após varredura do espaço interespinhoso, não se obteve 
sucesso no acesso ao espaço subaracnóideo. Uma segunda 
tentativa foi realizada, na mesma altura, com agulha de Quin-
cke 25, também sem sucesso. Após as duas tentativas optou-se 
por utilizar ultrassonografia como guia para a punção. Com um 
transdutor linear, foi realizado escaneamento dos espaços in-
terespinhosos em plano parassagital e, após seleção daquele 
que parecia mais promissor, procedeu-se à nova punção, com 
agulha de Quincke 25, obtendo-se sucesso. O bloqueio foi bem 
sucedido, possibilitando que o procedimento ocorresse com 
adequada analgesia. DISCUSSÃO: A espondilite anquilosan-
te é uma doença do esqueleto axial que dificulta bastante o 
acesso adequado tanto ao neuroeixo quanto à via aérea pelos 
anestesiologistas. O processo de ossificação das articulações 
intervertebrais impossibilita a movimentação da coluna seja 
para flexão lombar ou para extensão cervical. No contexto 
da raquianestesia, sempre que seja antecipada algum tipo de 
dificuldade técnica, é importante valer-se de estratégias para 
minimizar o número de tentativas. A utilização da ultrassono-
grafia para guiar a punção demonstra-se uma boa alternativa, 
reduzindo assim o desconforto do paciente e maximizando a 
segurança do procedimento.
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206 - Raquianestesia parcial e PENG block para 
artroplastia de quadril: relato de caso
Autores: Thaís Regina Shimada, Eros Maranezzi Fadel, Leonardo de Al-
meida Azevedo, Zaqueu Connor Silva Filho, Henrique Tadashi Kataya-
ma, Thomás Cé de Oliveira.

Instituição: Hospital Universitário Cajuru 

INTRODUÇÃO: Pericapsular Nerve Group Block ou PENG blo-
ck é o bloqueio de nervos pericapsulares do quadril, realizado 
através da injeção de anestésico local no plano musculofascial 
entre o psoas e o ramo púbico superior. É uma técnica promis-
sora, utilizada principalmente para analgesia pós-operatória em 
pacientes submetidos a cirurgias no quadril. Já a anestesia suba-
racnóidea, método muito estudado, é uma técnica simples e efi-
caz para cirurgias em membros inferiores. Porém, ainda podem 
ocorrer falhas totais e parciais no bloqueio de neuroeixo, devido 
a alterações anatômicas ou mesmo injeção de doses insuficien-
tes de anestésicos. A combinação de tais bloqueios pode permi-
tir a realização de procedimentos cirúrgicos de maneira segura e 
confortável. RELATO DE CASO: ALFR, 83 anos, portadora de Al-
zheimer e em uso de marca-passo há 10 anos, submetida a artro-
plastia de quadril esquerdo. Realizado PENG block com agulha 
para plexo de 100 mm e auxílio de ultrassonografia, com lidoca-
ína 1% 300 mg e ropivacaína 0,5% 150 mg, sem intercorrências. 
Após o bloqueio, paciente posicionada em decúbito lateral direi-
to para realização da raquianestesia, com agulha Quincke 25G e 
bupivacaína isobárica 0,5%. Na primeira punção, paramediana, 
em L3-L4, houve refluxo de líquor límpido, sendo injetados 5 mg 
de anestésico local. Entretanto, ao realizar segunda aspiração, 
houve refluxo de líquor, com aspecto sanguinolento e cessada 
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injeção. Realizada uma segunda tentativa, em L2-L3, sem suces-
so. Optou-se por cessar as tentativas e avaliar o bloqueio, o qual 
foi obtido parcialmente em nível de T10. A paciente ainda referia 
dor leve, mas apresentava bloqueio de fibras térmicas. Realizado 
o posicionamento cirúrgico e paciente negou dor em quadril, 
apesar da ausência de bloqueio motor. Cirurgia realizada sem in-
tercorrências com duração de 2 horas e 35 minutos, não haven-
do queixas de dor ou desconforto referido pela paciente durante 
o procedimento ou no pós-operatório imediato. DISCUSSÃO: O 
PENG block ainda é uma técnica recente, que necessita de maio-
res estudos para ter sua segurança e superioridade comprova-
das, mas tem-se demonstrado efetivo em pacientes submetidos 
a cirurgia do quadril. Por não realizar bloqueio motor, permite 
mobilização precoce, além de ser mais abrangente sobre a iner-
vação articular e pericapsular do quadril. Geralmente é utilizado 
para controlar a dor pós-operatória, mas nesse caso foi também 
eficaz como adjuvante da raquianestesia, a qual foi realizada 
com uma dose inferior à habitual e apresentou falha parcial.
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207 - Raquianestesia total após anestesia 
peridural lombar com levobupivacaína 0,5% 
para correção de fratura de tíbia e fíbula
Autores: Gustavo Bragança e Silva, Marlon Ferreira Santos, Fernanda 
Betelle Bretas Alves, Luis Eduardo dos Reis Silva Rosa, Rebeca Guilarde 
Torres.

Instituições: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - 
Hospital das Clínicas da Universidade de Brasília 

INTRODUÇÃO: A raquianestesia total é uma complicação rara 
que pode ocorrer como consequência a uma técnica de anes-
tesia regional realizada próxima à coluna vertebral. As manifes-
tações clínicas são variadas, podendo ocorrer: bloqueio motor 
ascendente, hipotensão, bradicardia, perda da consciência, mi-
dríase, apneia e até parada cardíaca, caso não haja celeridade no 
tratamento. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino 35 
anos, 1,60 m, 70 kg, índice de massa corpórea 27,3 kg/m2 com 
fratura de tíbia e fíbula, em decorrência de acidente motociclís-
tico. Realizada monitorização multiparamétrica. Venóclise J18G, 
em seguida administrado 5 mg de midazolam e 25 mg de dex-
trocetamina. Paciente posicionada sentada, realizadas múltiplas 
tentativas de punção subaracnóidea com agulha Quincke 27 G 
e 25 G, sem sucesso. Optado por punção peridural com agulha 
Tuohy 16 G em L1-L2, utilizando-se o sinal de Dogliotti, não houve 
gotejamento de líquor. Administrado 15 ml de levobupivacaína 
0,5%. Após a injeção, paciente posicionada em decúbito dorsal, 
observado PAM 55 com FC 45 bpm revertido com doses fracio-
nadas de etilefrina, totalizando 5 mg. Posteriormente, paciente 
apresentou rouquidão evoluindo para afasia verbal, inconsciên-
cia, midríase bilateral e apneia. Realizada ventilação sob máscara 
e intubação orotraqueal, mantida em ventilação controlada com 
FiO2 100%. Duração do procedimento 125 minutos. Ao término, 
paciente foi extubada sem intercorrências, com ausência de blo-
queio motor em membros superiores e presença de bloqueio 
parcial em membros inferiores Bromage 2 que desapareceu 
com 200 minutos. Paciente não referiu nenhuma lembrança do 

ato cirúrgico, não apresentou cefaleia pós raquianestesia e teve 
boa evolução. DISCUSSÃO: A escolha pela anestesia regional 
ou geral deve ser individualizada levando em conta os riscos e 
benefícios de cada uma e o procedimento cirúrgico proposto. A 
anestesia peridural foi uma opção diante à dificuldade técnica 
em realizar a raquianestesia, ela consiste em uma técnica segura 
para promover anestesia em cirurgias ortopédicas, todavia não 
isenta de complicações. Optou-se pelo uso da levobupivacaína, 
considerando a duração estimada da cirurgia e a necessidade 
de bloqueio motor. O uso do midazolam com a dextrocetamina 
trouxe um maior conforto para a paciente sem que houvesse re-
cordações. A raquianestesia total deve ser considerada mesmo 
com a aspiração e o refluxo de liquor sendo negativas, sabe-se 
que a sua instalação pode ser gradual ou súbita. O tratamento 
neste caso foi realizado com suporte hemodinâmico e ventilató-
rio. Logo, o anestesiologista deve estar preparado para lidar com 
este cenário que, apesar de raro, pode evoluir com um desfecho 
dramático. Além disso, é fundamental conhecer a dose tóxica e 
a farmacologia do anestésico local utilizado, visto que a intoxica-
ção por anestésico local é um importante diagnóstico diferen-
cial.
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208 - Redução do consumo de opioides no 
pós-operatório pelo bloqueio do nervo 
femoral versus bloqueio do canal adutor para 
artroplastia total de joelho: metanálise
Autores: Adolfo Wellington Valeze, Rafael Maciel Coelho, Catia Sousa 
Govêia, Taciana Takemiya, Rafael Oliveira Fonseca, José Claudio Viana 
Bittencourt.

Instituição: CET/SBA Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília 

INTRODUÇÃO: A artroplastia total de joelho (ATJ) provoca in-
tensa dor pós-operatória, demandando elevado consumo de 
opioides e reduz a capacidade de deambulação. OBJETIVOS: 
comparar o efeito dos bloqueios do nervo femoral (BNF) e do ca-
nal dos adutores (BCA) sobre o consumo de opioides nas 24 e 48 
horas pós-operatórias e sobre a reabilitação motora de pacientes 
submetidos à ATJ. METODO: Revisão sistemática e meta-análise 
de ensaios clínicos randomizados (ECR) avaliando adultos sub-
metidos a ATJ sob BNF e BCA, seguindo as diretrizes PRISMA. As 
bases de dados pesquisadas foram PubMed, Cochrane, Google 
Scholar e busca manual. A quantidade de opioides consumida 
nas primeiras 24 horas e 48 horas foi convertida em equivalentes 
de morfina intravenosa (mg). Os desfechos secundários relacio-
nados à preservação da força do músculo quadríceps incluíram 
o teste time up and go (TUG) e a distância de deambulação. RE-
SULTADOS: Dos 415 ECR identificados, 9 foram selecionados, 
perfazendo o total de 614 pacientes; 304 no grupo intervenção 
(BCA) e 310 no grupo controle (BNF). O consumo de morfina às 
24h\ horas não foi diferente entre as técnicas (DM= -1.34 [-3.09, 
0.41], p= 0.13, I2= 0%), e às 48 horas (DM= 0.14 [-1.40, 1.68], p= 
0.86). Nos desfechos secundários, houve resultados favoráveis ao 
BCA, com tempo para realização do teste time up and go (TUG), 
às 24 horas (DM = -9.11 [-14.36, -3.85], p= 0.0007) e às 48h (DM= 
-1.01 [-1.31, -0.70], p< 0.0001). Para distância de deambulação às 
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24 horas e 48 horas, o BCA também mostrou-se mais eficaz, cor-
roborando que é superior ao BNF para reabilitação motora após 
ATJ. A análise da qualidade pelo protocolo GRADE indica que a 
qualidade de evidência para o desfecho de consumo de opioi-
des é alta. O gráfico de funil mostrou distribuição razoavelmen-
te balanceada e os testes de Begg (p= 0,076) e Egger (p= 0,101) 
corroboraram a baixa tendência de viés de publicação. CONCLU-
SÃO: esta meta-análise de ECR mostra que não houve diferença 
entre BNF e BCA quanto ao consumo pós-operatório de opioides 
em pacientes submetidos à artroplastia total de joelho. Quanto 
à recuperação motora, o BCA mostrou melhor desempenho. Es-
ses fatores mostram que o BCA pode considerado melhor opção 
para anestesia em ATJ em substituição ao BNF.
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210 - Bloqueio de gânglio estrelado para 
tratamento de taquiarritmias: relato de caso
Autores: Rodrigo da Silva Rocha, Maycon Luiz Silva Oliveira, Fernanda 
Lourenço Furigo, Fábio Luis Ferrari Regatieri, Marcelo Ribeiro de Maga-
lhães Queiroz.

Instituições: Hospital São Camilo Pompéia - Hospital Geral de Itapevi

INTRODUÇÃO: O sistema nervoso simpático é uma importan-
te chave na gênese das taquiarritmias ventriculares e, por isso, 
também é alvo de terapias. As taquiarritmias ventriculares (TV) 
possuem vários métodos de tratamento (uso de antiarrítmicos, 
marcapassos, suportes circulatórios mecânicos) porém, muitas 
vezes, não são adequados para suprimir os eventos de TV. RE-
LATO DE CASO: Paciente 46 anos, masculino, portador de car-
diomiopatia hipertrófica, admitido com quadro de taquicardia 
ventricular monomórfica instável, após dois episódios de sín-
cope em casa, foi realizado no PS cardioversão elétrica com re-
torno de ritmo sinusal. Dois dias após a internação e após início 
da terapia medicamentosa antiarrítmica, foi realizado implante 
de CDI, evoluindo com dois novos episódios de TV e necessida-
de de desfibrilação pelo CDI. Foi então solicitado para equipe 
de anestesiologia/grupo de dor a realização de bloqueio do 
gânglio estrelado esquerdo como terapia até a realização de 
ablação. Bloqueio realizado com auxílio de USG e injetado 4 
ml de ropivacaína a 0,5%, sem intercorrências. Paciente evoluiu 
sem novos episódios de taquiarritmias. DISCUSSÃO: O gân-
glio estrelado é formado por uma coleção de corpos neuronais 
caracterizados pela fusão do gânglio cervical inferior e do pri-
meiro gânglio torácico. A localização do gânglio é variável, ge-
ralmente na porção inferior do pescoço, anterior ao corpo ver-
tebral de C7 e T1, fornece eferência simpática para o miocárdio, 
extremidades superiores, pescoço e face. Há evidências que o 
bloqueio do gânglio estrelado (BGE) reduz o tônus simpático 
do miocárdio e auxilia no manejo das arritmias ventriculares 
até o tratamento definitivo (ablação). Estudos animais suge-
rem que o gânglio estrelado esquerdo fornece maior inerva-
ção simpática para o miocárdio, explicando assim a sua prefe-
rência para o bloqueio. Recentes estudos mostram que o BGE, 
tanto unilateral quanto bilateral, está associado à redução dos 
episódios de TV/FV e também de desfibrilação por dias, dando 
tempo hábil para a utilização de outras terapias definitivas.
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215 - Ressecção de ligamentos lombares 
com agulha de Tuohy: uma complicação da 
anestesia peridural
Autores: Gabriel Felipe Neves de Lima, Giovani Taglialegna, Sérgio Ma-
riano Zuazo.

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

INTRODUÇÃO: A anestesia peridural é uma técnica consagrada 
devido à sua eficácia e segurança. Sabe-se que, a fim de dimi-
nuir o risco de iatrogenias, o anestesista deve associar diversos 
indicativos para sucesso do procedimento: palpação correta dos 
espaços vertebrais, anestesia local adequada, progressão em 
plano anatômico condizente com a finalidade anestésica, sen-
sação tátil da dissecção dos diferentes espaços, uso da seringa 
de baixa resistência/pesquisa do sinal de Dogliotti e injeção de 
dose teste no espaço antes da introdução do cateter. O presente 
relato descreve uma situação incomum na anestesia peridural: a 
ausência do sinal de Dogliotti, com uso da seringa de baixa resis-
tência, decorrente da ressecção dos ligamentos pela agulha do 
Touhy. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 42 anos, 
sem comorbidades, submetida à ressecção de sarcoma sinovial 
em coxa direita. Optou-se por anestesia geral balanceada as-
sociada à passagem de cateter peridural para analgesia intra e 
pós-operatória. Fez-se a palpação do espaço entre as vértebras 
L3-L4 com subsequente introdução da agulha de Touhy acopla-
da à seringa de baixa resistência. Embora fosse possível perceber 
a progressão pelos planos anatômicos, não ocorreu a perda de 
resistência esperada ao adentrar o espaço peridural. A agulha 
foi, então, retirada para evitar uma lesão traumática por progres-
são inadvertida. Após a retirada, percebeu-se que ela havia feito 
uma ressecção dos ligamentos da coluna lombar de forma que o 
conteúdo ficou arrolhado dentro da agulha. DISCUSSÃO: Mes-
mo sendo uma técnica considerada segura, a anestesia epidural 
não é isenta de riscos. São bem documentadas as ocorrências de 
dor lombar, cefaleia após acesso inadvertido do espaço subarac-
nóideo, lesões da medula, nervos e vasos, meningite, toxicidade 
pelos anestésicos e abscesso/hematoma epidurais. De forma ge-
nérica, existem relatos de lesões das estruturas que permeiam a 
região em que anestesia epidural é feita, porém sem especificar 
a ocorrência de lesões ligamentares. Possivelmente, a raridade 
desse tipo de evento tem mitigado investigações profundas das 
causas e maneiras de minimizá-lo. Dessa forma, fica claro que a 
técnica adequada impede que a maioria das complicações ocor-
ra, mas não anula os riscos. Portanto, a experiência, o aprimora-
mento contínuo, a atenção às particularidades do paciente e de 
sua anatomia e a prudência no procedimento são aliados impor-
tantes que, somados à técnica correta, garantem um resultado 
com baixo risco de complicações.
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217 - Ruptura acidental de cateter epidural: 
relato de caso
Autores: Suellen Leal Pagano, Erika Amorim Melo Moreira, Jânderson 
Nunes Pretti, Letícia Dutra Cerqueira Ambrósio, Antônio Roberto Carra-
retto, Sigmar Aurea Cabral.

Instituição: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - Univer-
sidade Vila Velha 

INTRODUÇÃO: A anestesia epidural contínua é utilizada para 
analgesia pós-operatória, analgesia de parto, anestesia cirúr-
gica e controle de dor aguda e crônica. A instalação do cateter 
epidural pode estar relacionada a complicações, tais quais: erro 
de posicionamento, infecção, acotovelamento, perfuração da 
dura-máter e ruptura. RELATO DE CASO: Em um homem de 67 
anos, ASA PS II, para ser submetido à prostatectomia radical por 
videolaparoscopia. Após venóclise periférica e monitorização 
(Resolução CFM 2174/2017), foi realizada a anestesia epidural, 
com agulha 16G, no espaço intervertebral T12/L1, com técnica 
de Dogliotti positiva e aspiração negativa, para sangue e líquor, 
seguida da injeção de 20 mL de ropivacaína a 0,2% e a introdu-
ção de um cateter epidural, que quando aspirado mostrou a 
presença de sangue. Ao ser tracionado para reposicionamento, 
ainda dentro da agulha, rompeu-se em sua extremidade distal, 
no espaço epidural. Foi associada a anestesia geral balanceada 
e, ao término da cirurgia, o paciente acordou, sem alterações ou 
queixas neurológicas. Após 24 horas, foi realizada uma tomogra-
fia computadorizada (TC) de coluna lombossacra, que mostrou 
uma imagem hiperdensa, alongada, no espaço epidural anterior 
ao nível de T12, medindo 7 mm e deslocamento no interior do 
espaço epidural, da região posterior para a anterior, compatível 
com a ocorrência. O paciente evoluiu sem queixas neurológicas 
e seguiu em acompanhamento pela neurologia clínica. DISCUS-
SÃO: A tração retrógrada do cateter de epidural pela agulha 
pode ocasionar o cisalhamento com ruptura, apesar de rara, e 
não deve ser realizada. A integridade de todos os cateteres deve 
ser verificada após a retirada. Faz-se necessária a realização de 
TC ou ressonância nuclear magnética para determinar a localiza-
ção precisa e o acompanhamento por um neurocirurgião (NC). O 
paciente deve ser informado sobre a ocorrência e suas consequ-
ências bem como o seguimento deve ser proporcionado. Outras 
ocorrências, como o entrelaçamento de raízes nervosas, com dor 
radicular, também já foram descritas.  As indicações cirúrgicas 
para a retirada devem ser feitas pelo NC e incluem a localização 
do cateter de epidural em região intratecal, sintomas neurológi-
cos e migração de parte do cateter para a pele.
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228 - Taquiarritmia instável após bloqueio 
regional profundo
Autores: Homero Max de Assis e Sá, Diego Carlo Pereira Fernandes dos Anjos.

Instituição: Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Hum-
berto Lucena

INTRODUÇÃO: Bloqueios regionais promovem anestesia em 
determinadas cirurgias, podem ser adjuvantes na anestesia 
geral e têm destaque no controle da dor pós-operatória. Entre 
os bloqueios para analgesia pós-operatória de cirurgias orto-

pédicas, encontra-se o bloqueio profundo do plexo lombar no 
compartimento do psoas. Os bloqueios com anestésicos locais 
(AL) podem causar efeitos adversos importantes. RELATO DE 
CASO: mulher, 80 anos, ASA III, hipertensa em uso de losartana, 
em programação para artroplastia de quadril direito. Avaliação 
pré-anestésica mostrou paciente consciente, orientada, desidra-
tada, 65 kg, PA 160x90 mmHg, FC 90 bpm, ausculta cardiopul-
monar normal, ECG com ritmo sinusal regular, ecocardiograma 
sem achados patológicos e risco cirúrgico descrito como baixo 
risco cardiovascular. Admitida em sala de cirurgia, monitorizada, 
recebeu anestesia raquidiana com 12,5 mg de bupivacaína iso-
bárica. Transoperatório de duas horas, sem intercorrências. Na 
posição cirúrgica de decúbito lateral esquerdo, foi realizado, no 
pós-operatório imediato, bloqueio do plexo lombar direito com 
agulha 100 mm e introdução de 80 mm a 3 cm paravertebral na 
linha de Tuffier, sob neuroestimulação com injeção de 40 ml de 
levobupivacaína 0,25%, com adrenalina. Após 5 minutos da inje-
ção, a paciente se queixou de dor torácica e o monitor mostrou 
frequência cardíaca de 203bpm e PA 70x40mmHg, com cardios-
copia indicando taquicardia supraventricular paroxística (TPSV), 
confirmada por ECG. Manobra vagal e Valsalva sem sucesso. Ad-
ministrado adenosina 6 mg, seguida por nova infusão de 12 mg, 
ambas sem resposta eficaz. Realizada sedação e cardioversão 
elétrica sincronizada com 50J bipolar, sem reversão do quadro, 
sendo repetida a terapia elétrica com 100J e obtido retorno aos 
parâmetros pré-bloqueio lombar e melhora da precordialgia. 
Na UTI, após investigação cardiológica, foi descartada origem 
cardiovascular coronariana isquêmica. DISCUSSÃO: os AL são 
fármacos seguros, mas a absorção sistêmica ou injeção intravas-
cular podem causar sérios efeitos adversos. A levobupivacaína 
tem potencial cardiotóxico com capacidade de desenvolver ar-
ritmias graves de difícil resolução. A absorção sistêmica de epine-
frina pode causar taquiarritmia instável direta pelo efeito beta 
adrenérgico cronotrópico. A taquiarritmia não tratada piora a 
cardiotoxicidade da levobupivacaína, pois mais ciclos cardíacos 
expõem mais canais refratários inativos para impregnação do 
AL, podendo desencadear arritmias supraventriculares e ventri-
culares. O tratamento da TPSV instável é através de cardioversão 
elétrica sincronizada. 
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238 - Tromboembolectomia aberta em 
carótida sob bloqueio de plexo cervical e 
sedação consciente em paciente com Covid-19 
Autores: Anastácio de Jesus Pereira, Lucas Gonçalves Gomes, João Paulo 
Jordão Pontes, Celso Eduardo Rezende Borges, Matheus Braga Gomides 
de Sousa.

Instituição: Complexo Hospitalar Santa Genoveva 

INTRODUÇÃO: A infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, 
foi pela primeira vez relatada no ano de 2019 na China e logo 
se tornou uma grande pandemia, afetando os sistemas de saú-
de mundiais e gerando inúmeras perdas. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo masculino, 59 anos, com carga tabágica de 20 
maços/ano, com diagnóstico de Covid-19 há 10 dias e AVCi em 
hemisfério esquerdo há 3 dias, foi submetido à tromboembo-
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lectomia aberta por presença de trombo instável em carótida 
esquerda. Apresentava em TC de tórax comprometimento de 
50% dos pulmões, em uso de cateter de O2 3L/min saturando 
96%, cooperativo. Realizada monitorização básica, PAI, seda-
ção com uso de dexmedetomidina (1 mcg/kg em 10 min + ma-
nutenção com 0,5 mcg/kg/h) e bloqueio cervical superficial e 
profundo com 30 ml de lidocaína com vaso a 1,5%, guiado por 
ultrassom. Paciente permaneceu estável hemodinamicamente 
na maior parte do tempo, mantendo a saturação com uso do 
cateter de O2 e desenvolvendo apenas bradicardia no início do 
procedimento (FC 40-50), com posterior normalização.  Após 
finalização do procedimento, paciente apresentava-se pouco 
sonolento, mas responsivo aos comandos. Foi acompanhado 
até a UTI para seguimento dos cuidados intensivos. DISCUS-
SÃO: O SARS-Cov-2 é um vírus de RNA com predileção pelas 
células do epitélio respiratório, gerando resposta inflamatória 
intensa nas vias aéreas inferiores que causa comprometimento 
das trocas gasosas. Além disso, o quadro inflamatório sistêmico 
com altos níveis de citocinas cria um estado de hipercoagula-
bilidade, predispondo a eventos tromboembólicos e cerebrais 
isquêmicos. No presente caso, o paciente cursou com evento 
cerebral isquêmicos pós-infecção por Covid-19, com trombo 
instável em bifurcação de carótida esquerda. Tendo em vista 
o quadro apresentado, a realização da cirurgia com bloqueio 
cervical e sedação com dexmedetomidina, que não deprime 
o centro ventilatório, foi uma medida sensata a fim de evitar 
os riscos inerentes da manipulação da via aérea em paciente 
com Covid-19. Além disso, foi decidido por evitar o manuseio 
da via aérea também com o intuito de garantir a segurança da 
equipe e diminuir o risco de transmissão da doença. Dessa for-
ma, o uso de técnicas anestésicas adequadas no contexto do 
Covid-19 mostra-se essencial e necessário para melhor prog-
nóstico dos pacientes e redução da transmissão viral.
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245 - Uso da ultrassonografia pulmonar (point-
of-care) para diagnóstico de pneumotórax 
durante cirurgia de gastrectomia 
videolaparoscópica
Autores: Gisele Ribeiro Londe Campos, João Paulo Jordão Pontes, Rodrigo 
Rodrigues Alves, Lucas Gonçalves Gomes, Lorraine Ferreira Guimarães.

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia – MG 

INTRODUÇÃO: O pneumotórax na sala de operação pode 
ocorrer por várias causas, como bloqueios da extremidade su-
perior, acessos centrais da veia jugular interna ou subclávia, ba-
rotrauma de ventilação mecânica ou entrada cirúrgica no espa-
ço pleural. A avaliação de possível pneumotórax é a aplicação 
mais comum da ultrassonografia pulmonar no intraoperatório. 
A ultrassonografia point-of-care (POCUS) refere-se ao uso de 
ultrassonografia à beira do leito do paciente para fins diagnós-
ticos ou terapêuticos e é normalmente um exame qualitativo 
limitado que é simples, rápido e objetivo. RELATO DE CASO: 
Masculino, 79 anos, 72 kg, P2, ex-tabagista, portador de DPOC, 
submetido à cirurgia de gastrectomia total videolaparoscopia. 
Optou-se por anestesia combinada geral inalatória.  O pacien-
te foi monitorizado com cardioscopia, pressão arterial invasiva, 

oximetria de pulso e capnografia. Na indução de anestesia ge-
ral, foram usados propofol, fentanil e rocurônio. Mantida anes-
tesia com anestésico inalatório com CAM 1,3. No intraoperató-
rio, foi notada instabilidade hemodinâmica, queda de ETCO2 e 
saturação, taquicardia, hipotensão, aumento das pressões de 
pico inspiratórias e ausculta abolida em hemitórax esquerdo. 
Avisado ao cirurgião que confirmou lesão inadvertida de dia-
fragma. Confirmado através de POCUS, que evidenciou ausên-
cia de deslizamento do pulmão no lado afetado e tratado com 
toracostomia em selo d’agua. Prosseguiu com o procedimento 
cirúrgico. Paciente extubado sem intercorrências e encaminha-
do à UTI. CONCLUSÃO: A ultrassonografia point-of-care pode 
ser usada por anestesiologistas para melhorar sua avaliação à 
beira do leito de patologias perioperatórias comuns. Em rela-
ção às avaliações pulmonares e aos mecanismos de hipóxia, a 
ultrassonografia point-of-care demonstrou superioridade em 
relação à radiografia de tórax no diagnóstico de pneumotórax, 
derrame pleural e doenças alveolares intersticiais. Em conjunto 
com as informações clínicas, a ultrassonografia pode fornecer 
informações críticas relativas ao diagnóstico de um pneumo-
tórax na sala de operação, podendo dessa forma otimizar os 
cuidados ofertados ao paciente no perioperatório, reduzindo 
assim as taxas de complicações. Frente a um caso hipoxemia, 
aumento de pressão de pico inspiratório e instabilidade hemo-
dinâmica, o uso da ultrassonografia pulmonar foi fundamental 
para o diagnóstico precoce e tratamento imediato.
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026 - Anestesia no paciente portador de 
anemia falciforme: desafios e aprendizagem
Autores: Amanda Cecília Bueno Lopes, Leandro César Tavares Martins, 
Daniel Loures Deotti Nunes, Tolomeu Artur Assunção Casali.

Instituição: Hospital CRER 

INTRODUÇÃO: Anemia Falciforme é uma doença hereditária, 
autossômica recessiva, homozigótica (HbSS). Pode apresen-
tar-se com crises álgicas recorrentes, vaso-oclusivas, anemia 
hemolítica, predisposição às infecções e lesões orgânicas múlti-
plas (AVE, síndrome torácica aguda, complicações esqueléticas). 
Possuem maior probabilidade de necessitarem de tratamentos 
cirúrgicos e maior propensão às complicações cirúrgicas e anes-
tésicas perioperatórias. O objetivo deste trabalho é demonstrar a 
importância do preparo pré-operatório e dos cuidados intraope-
ratórios, visando discutir as melhores condutas e minimizar os 
riscos desses pacientes. RELATO DE CASO: T.N.F, sexo feminino, 
29 anos, 48 kg, 1,63 m, parda, portadora de AF, ASA 3. Uso contí-
nuo de ácido fólico 5 mg/dia, histórico de múltiplas hemotrans-
fusões, antecedentes cirúrgicos: esplenectomia, colecistectomia 
e cesariana. Na ocasião com osteonecrose da cabeça do fêmur 
bilateral secundária a AF, admitida por fratura espontânea da ca-
beça do fêmur direito. Programada artroplastia total de quadril 
direito. Pré-operatório com anemia (Hb total: 7,1 mg/dL) sendo 
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hemotransfundida uma unidade de concentrado de hemáceas 
fenotipadas. Paciente monitorizada (PA, termômetro, oxímetro, 
cardioscópio), puncionada veia jugular externa esquerda com 
cateter 18, administrado oxigênio via cateter nasal 2 L/min. Após 
a sedação com midazolam 5 mg, empregou-se a raquianestesia 
com bupivacaína 0,5% isobárica 15 mg e morfina 40 mcg. Re-
cebeu no perioperatório hidratação de 600 mL de cristaloide e 
administrado ondansetrona 4 mg, hidrocortisona 100 mg, ácido 
tranexâmico 500 mg. Apresentou-se estável hemodinamica-
mente, PAM acima de 70 mmHg. Procedimento cirúrgico sem 
intercorrências. Pós-operatório apresentou dor de forte intensi-
dade no quadril operado. Devido à restrição ao uso de tramadol, 
foi prescrita morfina 2 mg em caso de dor, com melhora do qua-
dro. Recebeu alta hospitalar após dois dias. Programado acom-
panhamento ambulatorial pela ortopedia. DISCUSSÃO: Na AF, 
além do afoiçamento de hemácias levando à hemólise e à oclu-
são microvascular, também há inflamação sistêmica e disfunção 
endotelial crônica levando à hipercoagulabilidade. Torna-se 
crucial o uso de técnicas anestésicas que evitem a hipoxemia, 
hipercapnia, acidose, hipotermia e hipovolemia, fatores que le-
variam ao afoiçamento das hemacias. Devemos monitorar o vo-
lume de fluidos endovenosos administrados, evitar a depressão 
respiratória pelo uso de opioides, cuidar do posicionamento e 
manter adequada temperatura corporal. A transfusão sanguí-
nea é individualizada, baseada no tipo de Doença Falciforme, 
hemoglobina basal, risco de sangramento do procedimento e 
no risco cardiológico. Hemácias fenotipadas minimizam os ris-
cos de aloimunização. Nos cuidados pós-operatórios, preconiza-
-se a profilaxia para trombose e o efetivo controle da dor. Uma 
abordagem multidisciplinar diminui a morbimortalidade diante 
de procedimentos anestésico-cirúrgicos em pacientes com AF e 
aumenta sua longevidade.
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042 - Anestesia para osteossíntese de colo 
femoral em paciente portador de hemofilia A: 
relato de caso
Autores: Nicolas Schmitz Goulart Delgado, Kewin Koch, Leonardo Linha-
res Brollo, Raul Vianna de Oliveira.

Instituição: CET Jose Teixeira Warmuth

INTRODUÇÃO: A hemofilia A é uma doença hereditária de de-
ficiência do fator VIII, de caráter recessivo no sexo masculino. Os 
locais mais prováveis de sangramento são cavidade peritoneal, 
espaços articulares (joelho ou ombro), trato gastrintestinal e 
tecido subcutâneo. Tem o diagnóstico confirmado através de 
exames laboratoriais que mostram elevação no tempo parcial 
de tromboplastina ativado (TTPA) e uma grande diminuição 
da atividade do fator VIII. Outros exames de coagulação, como 
contagem de plaquetas, tempo de protrombina (TAP), tempo 
de sangramento encontram-se normais, pois nenhum deles é 
dependente de fator VIII. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
masculino, 36 anos, ASA II, portador de hemofilia A e sem outras 
comorbidades, sem preditores de via aérea difícil, uso contínuo 
de fator VIII recombinante, tendo utilizado sua dose habitual na 
manhã do dia do procedimento, com dose extra uma hora antes 

do procedimento (conforme orientação do hematologista as-
sistente), apresentando fratura de colo femoral esquerdo, após 
queda da própria altura. Exames pré-operatórios RNI=1,19, TTPA 
= 43s, plaquetas = 160.000/mm³. Foi instalada monitorização 
com pressão não invasiva, cardioscopia, saturação periférica de 
oxigênio e termômetro esofágico. Puncionado acesso periférico 
18G. A técnica anéstesica consistiu de anestesia geral balancea-
da com fentanil 3 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/
kg, intubação orotraqueal, manutenção com sevoflurano 2,5% 
associado a bloqueio de nervos femoral e cutâneo lateral da 
coxa ecoguiados com probe linear, agulha Stimuplex A50 mm, 
técnica de agulhamento em plano de lateral para medial com 
ropivacaína 0,5%, sendo 15 ml no nervo femoral e 5 ml no ner-
vo cutâneo lateral da coxa. Foram administrados dexametasona 
10 mg, cetoprofeno 100 mg, dipirona 2 g e ondansetrona 8 mg. 
Submetido à osteossíntese de colo femoral, tempo cirúrgico de 
uma hora e meia, com sangramento desprezível e transopera-
tório sem intercorrências, extubado na sala cirúrgica, sendo en-
caminhado à SRPA. Infundidos 1 L de Ringer com lactato. Não 
foi possível a dosagem de fator VIII plasmático no pré e transo-
peratório devido à questão logística. Apresentou escore de dor 
entre 1-4 pela escala visual-analógica, obtendo alta hospitalar no 
2º PO. DISCUSSÃO: O manejo pré-operatório do paciente com 
hemofilia é fundamental para o bom resultado do procedimento 
cirúrgico, sendo indispensável um acompanhamento multidis-
ciplinar, visando otimizar o tratamento. Os bloqueios de nervos 
periféricos constituem uma técnica anestésica muito interessan-
te nesse grupo de pacientes, visto que a grande maioria possui 
contraindicações para realização de bloqueio de neuroeixo. O 
advento do ultrassom torna a prática de bloqueios periféricos 
ainda mais segura, diminuindo o risco de sangramento, principal 
complicação nesses pacientes.
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051 - Autotransplante renal em paciente 
submetida à nefrectomia laparoscópica para 
ressecção de tumor: relato de caso
Autores: Gabriela Ribeiro Gontijo, Raphael de Faria e Silva, Cláudia He-
lena Ribeiro da Silva.

Instituição: Hospital Felício Rocho 

INTRODUÇÃO: Durante procedimento de nefrectomia par-
cial laparoscópica para ressecção de tumor, a equipe cirúrgica 
optou por realizar nefrectomia total, seguida por ressecção tu-
moral ex vivo e autotransplante em fossa ilíaca. Além de todos 
os cuidados essenciais ao paciente, surgiu a discussão a respei-
to da prevenção da lesão de isquemia/reperfusão gerada pelo 
procedimento inicialmente não planejado. RELATO DE CASO: 
Paciente sexo feminino, 65 anos, hipertensa, com passado de 
dislipidemia e ansiedade. Diagnosticado nódulo sólido necró-
tico com cerca de 3,5 cm em rim esquerdo, com indicação de 
nefrectomia. Submetida ao procedimento sob anestesia geral 
balanceada com propofol, remifentanil, cetamina, lidocaína, ci-
satracúrio e sevoflurano. Os episódios de hipotensão transitória 
foram corrigidos com efedrina e fenilefrina. A lesão renal encon-
trava-se em íntimo contato com artéria renal e com sistema co-
letor, sendo impossível sua ressecção parcial intracorpórea em 
segurança oncológica e vascular. Optado por nefrectomia total, 
seguida de nefrectomia parcial extracorpórea, com preparo pe-
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roperatório do rim para autotransplante. O tempo de isquemia 
renal foi cerca de três horas. Paciente recebeu 250 mL de manitol 
a 20% e 5000 UI de heparina. Apresentou 400 ml de diurese no 
intraoperatório. A lesão renal foi encaminhada para congelação 
peroperatória. Após confirmação de margens livres, foi realizado 
o implante renal em fossa ilíaca direita. DISCUSSÃO: A reperfu-
são é responsável pelas principais lesões em órgãos isquemia-
dos. Por essa razão, é importante que o tempo de isquemia seja 
o menor possível e que sejam adotadas medidas que possam 
prevenir lesões, como necrose tubular aguda (NTA). Diversos es-
tudos já foram realizados a fim de avaliar a eficácia de medidas 
como pré-condicionamento isquêmico remoto (PCIR), drogas 
indutoras de vasodilatação renal e manutenção de status volê-
mico. Não existem evidências suficientes que suportem a realiza-
ção do PCIR com segurança ou que mostrem menores valores de 
creatinina. O uso no intraoperatório de dopamina, fenoldopam e 
peptídeo natriurético atrial também não parece estar associado 
a menor ocorrência de NTA, bem como a substituição de nora-
drenalina por vasopressina, em pacientes instáveis hemodina-
micamente. As medidas que apresentaram melhores resultados 
na prevenção de NTA foram otimização da volemia, suspensão 
de eventuais drogas nefrotóxicas, ajuste de dose de medicamen-
tos com excreção renal, prevenção de hiperglicemia e monito-
ramento rigoroso de creatinina e diurese no pós-operatório. A 
paciente em questão fazia uso de indapamida, que foi suspensa 
no pré-operatório. Paciente permaneceu estável durante todo o 
procedimento. No pós-operatório, evoluiu com queda gradativa 
de creatinina e aumento do volume de diurese.
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106 - Comparação de dexametasona, 
ondansetrona e metoclopramida na prevenção 
de náuseas e vômitos em colecistectomia por 
VLP: ensaio clínico randomizado
Autores: Leonardo Martins Vieira, Julia Costa Justo, Isadora Gomes Mes-
quita, Adriane Alves Byron Souza, Isabelle Christine Silva Matos, Chris-
tiane Rodrigues da Silva.

Instituição: Hospital Universitário Getúlio Vargas  

JUSTIFICATIVA: As náuseas e vômitos no pós-operatório (NVPO) 
são definidos como a presença de episódios de náuseas e êmese 
posteriores a qualquer ato cirúrgico e anteriores à alta hospitalar. 
O impacto econômico é subestimado, já que os custos associa-
dos podem aumentar significativamente o tempo de recupera-
ção após cirurgias. A hipótese deste estudo é o reconhecimento 
de NVPO como uma entidade, permitindo identificar os fatores 
de risco ou preditores associados, e assim realizar profilaxia e tra-
tamento mais adequados. OBJETIVOS: Comparar a prevalência 
NVPO após procedimento de colecistectomia por videolaparos-
copia, de acordo com a resposta à administração combinada das 
drogas antieméticas ondansetrona, metoclopramida e dexame-
tasona. MÉTODO: Foi realizado um ensaio clínico prospectivo, 
experimental e randômico. Os pacientes foram estratificados 
de acordo com a Escala de Intensidade de NVPO de APFEL sim-
plificada, na qual pontuam positivamente pacientes do sexo 
feminino, em uso de opioides, não-tabagistas e com história de 
NVPO prévia. Foram recrutados 65 pacientes, distribuídos em 

três grupos: Grupo I, com administração de metoclopramida + 
ondansetrona (20 pacientes), Grupo II, com administração de 
metoclopramida + dexametasona (15 pacientes) e Grupo III, com 
administração de dexametasona + ondansetrona (30 pacientes). 
Os dados foram analisados com o software R 4.0.4, considerando 
nível de significância de 5% (p = 0,05). Os participantes foram 
submetidos à técnica anestésica padronizada com midazolam 
(0,2  mg•kg-1 EV), propofol (2,5 mg •kg-1 EV), remifentanil (0,2 µg 
•kg •min EV), rocurônio (0,3 mg •kg-1 EV) e sevoflurano (CAM=1,5 
a 2%). A laparoscopia foi realizada por técnica cirúrgica aberta 
de quatro portas e a pressão intra-abdominal mantida entre 12-
14 mmHg. Ao término, receberam para analgesia morfina (0,1 
mg. kg-1 EV), dipirona (30 mg. kg-1 EV), tenoxicam (40 mg EV) 
e infiltração subcutânea de bupivacaína (0,25%) no local da in-
serção dos trocanteres. Resultados: A maioria dos pacientes fo-
ram do sexo feminino (89,2%), com idade média de 38,5 anos; 
ASA I (66,2%), e escala de APFEL considerada com alto risco de 
NVPO (3 pontos) em 72,3% dos casos. Os resultados obtidos de-
monstram que não houve diferença significante entre os grupos 
(p=0,864), com baixa incidência de NVPO em relação ao previsto 
pelo índice APFEL, sem outras reações adversas. CONCLUSÕES: 
Apesar dos inúmeros estudos relacionados ao assunto, devem 
ser investigadas alternativas farmacológicas, as doses ideais e os 
mecanismos de ação dos medicamentos que podem ser utiliza-
dos na prevenção de náuseas e vômitos pós-operatórios, permi-
tindo aos pacientes uma recuperação rápida e segura.
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119 - Hipertermia maligna em paciente 
sem fator de risco submetido à cirurgia 
ortognática: relato de caso
Autores: Louise Mirelle Ferreira Deveza Rocha, Walber Emanuel da Cruz Fon-
tes, Hugo Aparecido de Carvalho Filho, Patrícia Meneses de Sousa Santos, 
Eduardo Henrique Ramos de Sousa, Lorena Ibiapina Mendes de Carvalho.

Instituições: Hospital Universitário - Hospital Getúlio Vargas 

INTRODUÇÃO: A hipertermia maligna (HM) é uma doença far-
macogenética do músculo esquelético com crise hipermetabó-
lica provocada por anestésicos inalatórios e/ou succinilcolina. O 
presente relato objetiva descrever um caso de HM em paciente 
sem fator de risco, exposição prévia ou antecedente familiar, 
submetido à cirurgia ortognática, além da importância do dan-
trolene no desfecho. RELATO DO CASO: Paciente masculino, 28 
anos, 70 kg, ASA I, sem cirurgias prévias, alergias ou história fami-
liar de complicação anestésica, agendado para cirurgia ortogná-
tica para micrognatismo. Monitorizado com pressão arterial não 
invasiva, cardioscopia, oximetria de pulso e capnografia. Parâ-
metros basais: PAM 80mmHg e FC 65bpm. Indução anestésica: 
fentanil 250 mcg, propofol 150 mg e cisatracúrio 8 mg EV. Manu-
tenção: propofol 150 mcg/kg/min, remifentanil 0,2 mcg/kg/min 
e sevoflurano 1%. EtCO2 basal pós-indução: 38 mmHg. Decorri-
das duas horas da indução anestésica, evoluiu com taquicardia, 
aprofundando-se sevoflurano e remifentanil. Após 30 minutos, 
sobreveio moderada hipotensão e capnografia de 50 mmHg, e 
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elevou-se volume minuto. Entretanto, sucedeu-se dramático au-
mento da EtCO2 de 60 para 90 mmHg, tornando-se indetectável. 
Trocado capnógrafo, com registro mantido. Instalou-se então 
termômetro esofágico, que registrou 41°C, associado a FC 140 
bpm e piora da hipotensão. Decidiu-se iniciar protocolo de HM 
e solicitou-se dantrolene imediato. Outras medidas: desligado 
anestésico inalatório, aumentado fluxo de O2 e trocados circuito 
ventilatório e cal sodada. O dantrolene (kit no centro cirúrgico) 
foi logo administrado, em dose de 2 mg/kg EV (ataque - 8 fras-
cos). Ao fim do primeiro frasco, houve abrupta queda do EtCO2 
para 60. Após 30 minutos do fim do dantrolene, CO2 estabili-
zou em 40 mmHg e a FC 100 bpm. A temperatura teve declínio 
mais lento, alcançando 38ºC com lençóis frios sobre o paciente, 
refrigeração ambiente e cristaloide frio EV. Gasometria arterial: 
acidose, K=5,5 mEq/L e lactato=2,8 mmol/L. Encaminhado para 
UTI, evoluiu satisfatoriamente e foi extubado no dia seguinte, 
chamando atenção apenas plaquetopenia (45 mil/mm3). Conti-
nuada manutenção de dantrolene nas primeiras 24horas, dose 1 
mg/kg (4 frascos) de 6/6 horas. DISCUSSÃO: A HM, como neste 
caso, pode ocorrer já na primeira exposição. O diagnóstico pre-
coce é fundamental e sobretudo clínico, com rigidez muscular 
generalizada ou do m. masseter, após succnilcolina, hipercapnia, 
taquicardia, arritmia, hipotensão e rápida elevação da tempera-
tura central. Não tratada, pode evoluir com coma, rabdomiólise, 
arritmias e hipercalemia, com parada cardiorrespiratória. Aliado 
ao suporte clínico, o dantrolene é a principal terapia. CONCLU-
SÃO: A avaliação pré-anestésica minuciosa, com antecedentes 
pessoais e familiares para suscetibilidade à HM, é essencial em 
todo paciente. Com o presente caso, ressalta-se a importância 
da adequada monitorização para o diagnóstico precoce de HM, 
além de protocolos e dantrolene disponível dentro do centro ci-
rúrgico para um desfecho positivo. 
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138 - Investigação do perfil de metilação do 
DNA em crianças que apresentaram delirium 
do despertar
Autores: Vinícius Caldeira Quintão, Roberta Martinho Tondato, Ricar-
do Vieira Carlos, Marcelo Luis Abramides Torres, Leslie Domenici Kuli-
kowski, Maria José Carvalho Carmona.

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

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dentre as mudanças cognitivas 
relacionadas à anestesia, o delirium do despertar é frequente 
em crianças e observado em até 30% dos casos. Sua ocorrên-
cia pode estar relacionada a alterações cognitivas e compor-
tamentais pós-operatórias tardias. Modificações epigenéticas, 
como  a metilação do DNA, podem estar associadas às altera-
ções comportamentais relacionadas à anestesia e assim, pode 
ser um instrumento importante para investigar essa relação. O 
objetivo deste estudo é descrever o perfil de metilação do DNA 
em crianças que apresentaram delirium do despertar. MÉTODO: 
Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa institucional, 
crianças entre 1 e 12 anos de idade, submetidas à anestesia geral 
para procedimentos endoscópicos, foram recrutadas. Todas as 
crianças foram induzidas com sevoflurano e, após puncão veno-

sa periférica, foram administrados propofol 1 mg/kg e fentanil 1 
mcg/kg. No despertar, considerou-se delirium do despertar uma 
pontuação na escala Pediatric Anesthesia Emergence Delirium 
≥ 10. Uma amostra de sangue periférico foi coletada e DNA de 
linfócitos sanguíneos foi extraído. O array genômico foi realizado 
por meio do iScan (Illumina) com o HumanCytoSNP850K e o In-
finium MethylationEPIC BeadChips. Os dados genômicos foram 
tratados e analisados por meio de pacotes específicos em am-
biente R. RESULTADOS: Foram selecionados 53 pacientes. Vinte 
e três crianças (43,4%) apresentaram delirium do despertar. O 
perfil de metilação foi avaliado em oito crianças com delirium 
do despertar e oito do grupo controle (após pareamento por 
idade e gênero). A variação de número de cópia (Copy Number 
Variation) demonstrou ausência de deleções ou duplicações 
patogênicas. A análise de dados da metilação do DNA consta-
tou uma diferença no valor beta médio entre os dois grupos em 
cromossomos específicos. A análise bioinformática evidenciou 
hipometilação dos genes SLC22A23 e GNA12 em crianças com 
delirium do despertar em comparação ao controle, no qual estes 
genes estavam hipermetilados. O gene SLC22A23, uma família 
de Transportadores de Cátions Orgânicos Cerebrais, funciona 
como uniporter, simporter ou antiporter de íons orgânicos atra-
vés das membranas celulares. O gene GNA12 é envolvido nos 
receptores acoplados à proteína G, reconhecendo mensagens 
diversas como luz, pequenas moléculas e neurotransmissores. 
Estudos mostraram que  ácido láctico e outros metabólitos ce-
rebrais, medidos por ressonância magnética funcional, foram re-
lacionados ao delirium do despertar, podendo estar associados 
à fisiopatologia deste evento por meio alterações epigenéticas 
destes genes. CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que o perfil 
de metilação do DNA pode apresentar diferenças significativas 
em crianças com delirium do despertar, incluindo regiões ge-
nômicas específicas. Portanto, enfatiza-se a importância de in-
vestigar e identificar alterações epigenéticas para compreender 
eventos adversos em anestesia pediátrica.
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222 - Síndrome da pseudocolinesterase 
atípica: relato de caso
Autores: Arthur Tenorio de Holanda Lopes, Luciano de Almeida Santos, 
Danillo Ewerton Oliveira Amaral, Mickael Lucas de moura Felix, Lucas 
Emanuel Santos Costa, Gabriela da Silva Araujo.

Instituições: Santa Casa de Misericórdia de Maceió - Clínica de Aneste-
siologia de Maceió 

INTRODUÇÃO: A interrupção da transmissão neuromuscular 
por bloqueadores neuromusculares faz parte da rotina do anes-
tesiologista. Em situações de emergência e procedimentos cirúr-
gicos curtos, o uso da succinilcolina (SCCNL) é bem indicado. Sua 
degradação é realizada pela pseudocolinesterase (PSC), uma en-
zima sintetizada pelo fígado e encontrada no plasma. Contudo, 
em condições onde a concentração desta encontra-se reduzida, 
o bloqueio neuromuscular tende a prolongar. Situações como 
essa são raras, então decidimos relatar um caso de deficiência 
desta enzima, diagnosticada após um período de apneia prolon-
gada. RELATO DE CASO: Mulher, 28 anos, 115 kg, ASA 2 por obe-
sidade, foi submetida à anestesia geral balanceada para realizar 
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jejum faz parte dessa estratégia, reduzindo o estresse metabó-
lico associado ao trauma, possibilitando assim uma recuperação 
mais rápida do paciente. Este estudo objetiva analisar o impacto 
da abreviação de jejum (AJ) na ocorrência de hipotensão arterial 
na indução anestésica e náuseas e vômitos no pós-operatório 
(NVPO) imediato na recuperação pós-anestésica. MÉTODO: Es-
tudo de coorte retrospectiva incluindo 113 pacientes submeti-
dos a procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta comple-
xidade no período de outubro de 2020 a junho de 2021, durante 
a implantação de um projeto de otimização perioperatória insti-
tucional. O critério para abreviar o jejum foi o tempo mínimo de 
admissão hospitalar de três horas antes do procedimento cirúr-
gico e consentimento do paciente e equipe médica, sendo que 
a solução de abreviação de jejum padronizada era administrada 
duas horas antes do procedimento. Foram comparados os pa-
cientes que receberam ou não abreviação de jejum em relação 
aos desfechos: Hipotensão arterial na indução anestésica (redu-
ção de 20%) e NVPO na recuperação pós-anestésica. Gênero, ida-
de, risco nutricional (NRS, 2000) também foram analisados em 
relação à ocorrência de NVPO. Foi utilizado o teste de testes de 
χ2 e valor de p<0.05 como significante. RESULTADOS: A AJ foi 
realizada em 64% dos pacientes analisados. A média de idade 
dos pacientes foi de 43,48±15.35, predominando o gênero fe-
minino (53,18%) sem diferença entre aqueles que receberam ou 
não AJ (p>0,05). O tempo de jejum de sólidos foi maior naque-
les que não receberam abreviação (p<0,05). Pacientes com risco 
nutricional aumentado corresponderam a 34,51%. NVPO foi ob-
servado em 7,08%. Pacientes com maior risco nutricional tende-
ram a serem mais submetidos a abreviação de jejum (p=0,01). 
Dos pacientes que receberam AJ 1,39% apresentaram NVPO, 
enquanto que aqueles que não a receberam, NVPO ocorreu em 
17,07% (p=0,002). A ocorrência de NVPO não foi relacionada ao 
gênero, idade e risco nutricional (p<0,05). Hipotensão arterial 
ocorreu em 22,12% dos pacientes. Nos pacientes que perma-
neceram em jejum prolongado e não receberam AJ, hipotensão 
ocorreu em 46,34% enquanto naqueles que a receberam, 8,33% 
(p=0,001). CONCLUSÃO: O processo de abreviação de impac-
ta em melhores resultados no pós-operatório, com redução da 
ocorrência de NVPO e hipotensão na indução anestésica. Pacien-
tes com maior risco nutricional tenderam a ter menor tempo de 
jejum por consequência da maior inserção de tais pacientes no 
protocolo de AJ.
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005 - Adesão às recomendações do protocolo 
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) 
em cirurgia bariátrica em um centro de 
tratamento de obesidade
Autores: Júlia Gonçalves Zandomenico, Fabiana Schuelter Trevisol, Jean 
Abreu Machado.

Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS:  Devido ao risco perioperató-
rio aumentado de complicações no paciente com obesidade, 

CPRE. Inicialmente, a paciente foi puncionada e monitorizada. 
Os sinais vitais eram estáveis. Realizada indução anestésica com 
200 mcg de fentanil, 100 mg de lidocaína, 200 mg de propofol, 
100 mg de SCCNL e intubação orotraqueal com tubo nº 7; Ma-
nutenção anestésica com sevoflurano a 2% por 40 minutos, tem-
po do procedimento. Após 20 minutos do término, a paciente 
permanecia em apneia; Instalado monitor do bloqueio neuro-
muscular e constatado bloqueio profundo. Aventada hipótese 
de síndrome da Pseudocolinesterase Atípica (SPCA), foi trans-
fundido plasma e paciente apresentou pequenos movimentos 
musculares, porém permanecia em apneia, mas com bloqueio 
moderado à monitorização. Feito nova transfusão, revertendo o 
bloqueio e paciente retornou ventilação espontânea. O tempo 
desde o fim do procedimento até a reversão da situação foi duas 
horas, período em que a paciente permaneceu estável e no fim 
encaminhada para a sala de recuperação anestésica. DISCUS-
SÃO: A PSC é uma enzima plasmática produzida no fígado cuja 
função é hidrolisar a SCCNL. Esse processo é afetado por fato-
res que reduzem sua atividade, como hepatopatias e fármacos. 
Normalmente, esta redução resulta em leve aumento na dura-
ção da SCCNL (20 minutos). Contudo, pacientes que apresentam 
uma variante genética anormal podem ter um bloqueio intenso, 
até duas e quatro horas. A identificação dessas variações é pelo 
número da dibucaína, que mostra em porcentagem o quanto a 
PSC é inibida pela dibucaína; Quanto menor, maior o tempo do 
bloqueio. Há três principais variantes: Homozigótica típica, com 
70-80% de inibição e resposta normal a SCCNL; Heterozigótica 
atípica, inibição de 50-60% e duração alongada da SCCNL de 50 
a 100%; Homozigótica atípica, inibição entre 20-30% e duração 
prolongada da SCCNL, de 2-4h. A paciente relatada possui a 
SPCA. Suspeita-se desta em situação de apneia prolongada após 
o uso de uma dose convencional da SCCNL, pois nestes casos, 
após 45-90 minutos, o bloqueio passa a ter características de fase 
II. A conduta é suporte ventilatório e manter sedação até que a 
substância seja excretada pelo rim e a função neuromuscular se 
reestabeleça. Além disso, transfusão de sangue ou plasma, repo-
sição de PSC, emprego de anticolinesterásicos podem acelerar o 
retorno da função muscular.
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GESTÃO, QUALIDADE 
E SEGURANÇA

003 - Abreviação de jejum pré-operatório e 
o impacto em desfechos no pós-operatório 
imediato: estudo de coorte
Autores: Ana Clara Mourao Barreto, Gabriela Soranço Salazar, Thayna 
Mikaely Santos Lima, Ana Paula Guedes Andrade, Saullo Queiroz Silvei-
ra, Leopoldo Muniz da Silva.

Instituição: Hospital São Luiz Jabaquara 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Enhance Recovery After Surgery 
(ERAS) é uma abordagem multidisciplinar e multimodal no cui-
dado ao paciente e a sua implementação objetiva acelerar e 
otimizar a recuperação do paciente cirúrgico. A abreviação de 
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a preocupação de anestesiologistas quanto ao manejo desses 
pacientes tem aumentado. Melhorar a segurança da cirurgia 
bariátrica se tornou uma necessidade e a implementação do 
protocolo ERAS em diversas especialidades cirúrgicas tem 
demonstrado bons resultados para este desfecho. O objetivo 
geral do estudo foi de analisar a adesão às recomendações do 
protocolo ERAS em cirurgia bariátrica (ERABS) em um hospital 
de ensino. MÉTODO:  Estudo transversal, retrospectivo, utili-
zando base de dados, em um hospital certificado como Centro 
de Excelência Internacional em Cirurgia Bariátrica e Metabóli-
ca. As variáveis analisadas seguiram o ERABS mais recente de 
Thorell e colaboradores. Os resultados foram analisados pela 
epidemiologia descritiva. RESULTADOS:  O estudo avaliou 
todos os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica em 2019. 
A média de adesão das recomendações por paciente foi de 
42,8%, com máximo de 55,5%, distribuindo-se da seguinte for-
ma: pré-operatório, com 22,6%, transoperatório, com 60,0% e 
pós-operatório, com 58,1%. O anestesiologista é o profissional 
que possui a maior quantidade de condutas relacionadas à oti-
mização perioperatória do paciente bariátrico. Estes, neste es-
tudo, realizaram apenas 39,5% das recomendações do ERABS. 
CONCLUSÕES: A taxa média de conformidade do ERABS por 
paciente de 42,8%. Considerando que o estudo foi realizado 
em um centro certificado como de excelência internacional, 
torna-se evidente a necessidade de introduzir melhorias no 
cuidado dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.
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057 - Avaliação do conhecimento dos 
pacientes sobre a prática do médico 
anestesiologista
Autores: Saul Alves Bezerra Fialho, Jane Auxiliadora Amorim, Edgar 
Vieira do Nascimento, Yumi de Muta Pinto, Ana Cláudia Pereira Mou-
rato, Otávio Damázio Filho.

Instituições: Hospital Getúlio Vargas (HGV) - Hospital dos Servidores 
do Estado (HSE) - Hospital da Restauração (HR) - Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz (HUOC) 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A anestesiologia é uma das es-
pecialidades médicas mais avançadas, no entanto, o conheci-
mento dos pacientes em relação à formação e atuação do mé-
dico anestesiologista ainda parece ser limitado. Esse estudo teve 
como objetivo avaliar o conhecimento dos pacientes sobre o 
papel do anestesiologista e as funções atribuídas a esse profis-
sional, correlacionando o resultado desse conhecimento com a 
escolaridade e passado anestésico/cirúrgico dos participantes. 
MÉTODO: Estudo descritivo, transversal, foram convidados 209 
pacientes, com idade ≥ 18 anos, internados em um hospital pú-
blico terciário. Após a concordância em participar e preencher o 
TCLE, foi aplicado um questionário com 15 perguntas divididas 
em dados socioeconômicos e específicos para avaliar o conhe-
cimento sobre o médico anestesiologista. Esse estudo foi apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Na análise estatística 
inferencial, foi considerado significativo o valor de p<0,05. RE-
SULTADOS: Dos 209 convidados foram incluídos 201 participan-
tes, 112/55,7% homens, com média de idade 49,52 ± 16,93 anos, 

161/80,1% com nível de escolaridade fundamental ou médio, 
138/68,7% empregados ou aposentados. Apenas 90/44,8% dos 
participantes responderam que o anestesiologista é um médico. 
138/68,7% confirmaram que foram submetidos a procedimento 
anestésico previamente, porém apenas 40/24,1% destes rela-
taram conversa com o anestesiologista antes de entrar na sala 
cirúrgica. A responsabilidade mais citada por 131/65,2% como 
sendo do médico anestesiologista foi assegurar que os pacien-
tes não acordem durante a cirurgia. 122/60,7%, acreditam que 
o anestesiologista pode atuar fora do bloco cirúrgico e a área de 
atuação mais reportada foi a unidade de terapia intensiva por 
111/ 91%. Escolaridade apresentou associação significativa com 
o conhecimento sobre a formação e atuação do médico anes-
tesiologista: ensino superior/pós-graduação 8/72,7% e ensino 
fundamental/médio 68/42,2% relataram que o anestesiologista 
é um médico (p<0,001), comparado ao grupo de analfabetos. 
Em relação à monitorização e sinais vitais, 6/54,5% daqueles 
com ensino superior/pós-graduação e ensino fundamental/mé-
dio 38/23,6% relataram ser função do anestesiologista (p=0,002). 
Não houve associações significativas entre passado anestésico/
cirúrgico e conhecimento sobre a formação e área de atuação 
do anestesiologista (p>0,05). CONCLUSÕES: Nesse estudo, foi 
evidenciado pouco conhecimento dos pacientes em relação à 
formação e atuação dos médicos anestesiologistas. Embora o 
baixo grau de escolaridade tenha tido relevância significativa 
nos achados desse estudo, as relações entre os médicos aneste-
siologistas e os pacientes precisam efetivamente ser melhoradas 
e realizadas conforme a Resolução do Conselho Federal de Medi-
cina que normatiza a prática anestésica no Brasil.
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098 - Diferença na satisfação e no crescimento 
profissional entre gêneros na anestesiologia 
brasileira
Autores: Paula Eduarda Miranda Carneiro de Albuquerque, Nádia Maria 
da Conceição Duarte, Jane Auxiliadora Amorim, Marcius Vinicius Mu-
latinho Maranhão, Paulo Cezar Vidal Carneiro de Albuquerque, Murilo 
Robson Fabricio do Nascimento.

Instituições: Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Per-
nambuco - Universidade Federal de Pernambuco - Hospital dos Servi-
dores do Estado - Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Apesar do grande avanço femi-
nino nos ramos ocupacionais que antes eram dominados por 
homens, a desigualdade de gênero ainda prevalece no atual 
mercado de trabalho. A evolução da feminização da carreira 
médica é evidente, ao longo do último século no Brasil, com 
mulheres representando uma proporção cada vez maior. Há 
carência de dados na literatura sobre o perfil profissional e aca-
dêmico das mulheres anestesiologistas brasileiras, bem como o 
seu grau de satisfação com o trabalho. O objetivo desse estudo 
foi avaliar diferença na satisfação e no crescimento profissional 
entre gêneros na anestesiologia brasileira. MÉTODOS: Estudo 
descritivo, observacional, que avaliou anestesiologistas mem-
bros da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) por meio 
de questionário eletrônico com 40 questões objetivas, sendo 
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as 10 últimas destinadas apenas às mulheres, e enviado através 
de e-mail e redes sociais da SBA. Foi considerado significativo o 
valor de p<0,05. RESULTADOS: 682 anestesiologistas aceitaram 
participar e responderam ao questionário, 302/44,3% homens e 
380/55,7% mulheres, a maioria na faixa etária entre 26-40 anos 
(241/63,4% mulheres vs.148/49,0% homens, p<0,001) e tempo 
de atuação profissional de até 10 anos (361/54,0%, p<0,001), 
sendo 244/35,8% da região Sudeste e 208/30,5% do Nordeste. 
Com relação ao número de filhos, para nenhum filho (191/50,3% 
mulheres vs 91/30,1% homens) e 2 ou mais (113/29,7% mu-
lheres vs 145/48,1% homens), p<0,001. Paralelo a este dado, 
330/88% delas acham que existe pouco apoio de empregado-
res para que haja adequada conciliação entre maternidade e 
profissão, p<0,001. O número de homens e mulheres com TSA 
é 81/26,8% vs. 44/11,6%, p<0,001 e a não participação em car-
gos de liderança foi 200/58,5% e 287/71,8%, com p<0,001. Po-
rém, 569/83,4% dos participantes não possuem mestrado ou 
doutorado, sem diferença entre os gêneros (p=0,604). A maioria 
trabalha entre 40-60 horas/semanais, no entanto, a média sala-
rial dos homens é superior à das mulheres (p<0,001). Quanto à 
satisfação profissional, homens estão mais satisfeitos 242/80,1% 
vs 263/69,2%, p=0,002, sentem maior prestígio (174/57,6% 
vs. 184/48,4%; p=0,013) e têm menos estresse (166/55,0% vs. 
257/67,6%; p=0,003). As mulheres referiram não terem as mes-
mas oportunidades que os homens no mercado de trabalho 
(p<0,001), que são sub-representadas neste e no meio acadêmi-
co (p<0,001), que há preterição de gênero na contratação por 
parte dos grupos de anestesia (p<0,001) e concordam que existe 
diferença de tratamento em relação aos homens com as mesmas 
qualificações (287/75,6% vs 106/35,1% p<0,001). CONCLUSÃO: 
Os dados demonstram com relevância estatística que as aneste-
sistas têm menos filhos, ganham menos, sentem que há pouco 
apoio em conciliar trabalho e maternidade, mostraram maior es-
tresse e insatisfação em vários aspectos relacionados à atividade 
profissional e referiram não terem as mesmas oportunidades e 
tratamento que os homens na profissão.
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121 - Imagem espelho: manejo anestésico em 
paciente com situs inversus totalis
Autores: Tayane Ferreira Brito, Bárbara de Melo Sampaio, Rafaela Brasil 
e Silva Nunes, Paulo Gabriel Melo Brandão.

Instituição: Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ 

INTRODUÇÃO: Situs Inversus Totalis é uma anomalia posicional 
congênita incomum, cuja incidência gira em torno de 0,002 a 
0,01 %, com predomínio no sexo masculino. Caracteriza-se por 
uma inversão na disposição anatômica de órgãos abdominais 
e torácicos, com dextrocardia. As principais implicações anes-
tésicas podem advir das anormalidades congênitas cardíacas, 
respiratórias e gastrointestinais coexistentes, as quais podem 
representar um desafio para equipe cirúrgica e impacto para o 
anestesiologista. RELATO DE CASO: Mulher, 62 anos, 55 kg, IMC 
22,6 kg/m2, ASA I, apresentou diagnóstico clínico de colelitíase, 
com proposta cirúrgica para Colecistectomia por Videolaparos-
copia (VLP). Na avaliação pré-anestésica, ao exame cardiovascu-
lar a ausculta foi realizada com sons audíveis em hemitórax direi-

to, com pulsação precordial localizada no 5º espaço intercostal à 
direita. A radiografia de tórax e a USG abdominal confirmaram 
Situs Inversus Totalis (SIT). O eletrocardiograma mostrou acentu-
ado desvio do eixo direito com negativação das ondas P, QRS e T 
em DI. Na sala de cirurgia, durante a monitorização os eletrodos 
foram colocados na posição inversa e sem sinais de arritmias ou 
bloqueios atrioventriculares. Foi submetida à anestesia geral ba-
lanceada. Na pré-indução, foram administradas: dexmedetomi-
dina 27,5 mcg, lidocaína a 2% 100 mg, cetamina 20 mg. A Indu-
ção realizada com fentanil 100 mcg, propofol 100 mg, rocurônio 
40 mg seguida de IOT com TOT n°7,0 com cuff. Paciente mante-
ve-se em plano anestésico durante a cirurgia. A manutenção foi 
com sevoflurano: CAM entre 1,5 a 2,5. A reversão do bloqueio 
neuromuscular feita com sugammadex 2 mcg/kg. Paciente foi 
extubada, com TOF>90% e encaminhada à sala de recuperação 
pós-anestésica (SRPA) com índice de Aldrete 9 e após 2 horas alta 
para enfermaria Aldrete Kroulik 9. DISCUSSÃO: Situs Inversus 
Totalis geralmente não causa morbidades, mas podem coexistir 
com outras anormalidades congênitas, como cardiorrespirató-
rias (transposição de grandes vasos e bronquiectasias), no siste-
ma digestivo (apêndice ausente, estenose duodenal). Anestesiar 
esses pacientes requer exame físico detalhado, a começar pela 
avaliação dos riscos para arritmias com progressão para blo-
queio atrioventricular e a monitorização com posição invertida 
dos eletrodos. Quanto aos procedimentos de intubação, deve-se 
reconhecer anomalias de vias aéreas, sobretudo, os  desvios de 
traqueia e as deformidades dos seios paranasais. Recomenda-se 
ainda, o acesso venoso central em veia jugular esquerda. Portan-
to, pré-anestésico minucioso que possibilite a familiarização do 
anestesiologista com esse grupo de pacientes e permite um pla-
nejamento prévio da anestesia e do ato anestésico mais seguro, 
livre de complicações indesejáveis.
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174 - Monitorização do bloqueio 
neuromuscular através de diferença de 
pressão em manguito (TOFCUFF), um novo 
método de monitorização: série de casos
Autores: Camila Ferraz Rafael, Edson Luiz de Morais, Leandro El Bredy 
Ingarano, Rafael Machado Jorio Neto, Marilia Mendes Cardoso Mar-
ques, Ayrton Bentes Teixeira.

Instituição: CET Casa de Saúde Campinas 

INTRODUÇÃO: A anestesia geral é composta por quatro ele-
mentos distintos: hipnose, analgesia, relaxamento muscular e 
controle das respostas autonômicas. Atualmente dispomos de 
monitores que auxiliam os profissionais na tomada de decisão 
quanto a qual dos elementos deve-se ajustar a técnica anesté-
sica, a fim de que se obtenha a melhor relação eficácia-segu-
rança para os pacientes. Dos monitores que avaliam o grau de 
relaxamento neuromuscular, observamos respostas à contração 
muscular tátil ou visual (subjetivas) ou mecanomiografia, ele-
tromiografia, aceleromiografia, cinemiografia e fonomiografia 
(objetivas). Todos possuem vantagens e desvantagens. Com 
procedimentos laparoscópicos e robóticos, onde o posiciona-
mento dos pacientes é um grande desafio aos anestesiologistas, 
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a monitorização do bloqueio neuromuscular fica prejudicada 
devido à necessidade, em muitos casos, de que as mãos e pés 
fiquem impedidos de produzir movimento o que dificulta a ava-
liação através destes monitores tradicionais. SÉRIE DE CASOS: 
Relatam-se cinco casos de anestesias gerais com utilização do 
monitor de atividade neuromuscular através do manguito de 
pressão, em membro superior com posicionamento ao longo 
do corpo e impedimento de aferição da resposta de contração 
do adutor do polegar, após estímulo elétrico e a percepção dos 
anestesiologistas quanto à usabilidade. Em duas blefaroplastias 
superiores e inferiores e três colecistectomias laparoscópicas, foi 
utilizado o monitor. As médias de idade – 65,6 anos; peso – 85,6 
kg; altura – 1,64 m; IMC – 31,62 kg.m-2; dose total de rocurônio 
– 53 mg; dose total/peso – 0,61 mg.kg-1, TOF final – 98%, dura-
ção das anestesias – 155 minutos. Quatro anestesistas distintos e 
cinco médicos em especialização participaram dos casos. Todos 
os pacientes receberam reversão do bloqueio neuromuscular ao 
término dos procedimentos com associação de atropina 1,0 mg 
e neostigmine 2,0 mg. Todos os médicos envolvidos nos testes 
receberam orientações do manuseio do equipamento antes da 
utilização e validaram sua usabilidade, principalmente em situa-
ções de posicionamento diferenciado. DISCUSSÃO: O TOFCUFF 
é um manguito modificado de pressão arterial não invasivo que 
incorpora eletrodos de estimulação em sua superfície interna. 
A atividade neuromuscular é registrada através das mudanças 
na pressão gerada na parte interna do manguito pela atividade 
muscular após o estímulo elétrico, permitindo, portanto, a sua 
utilização em procedimentos onde o posicionamento prejudica 
a leitura dos monitores tradicionais. Ademais, como existe a in-
tegração de dois monitores em um único equipamento, pressão 
arterial não invasiva e atividade neuromuscular, acreditamos 
que possa haver aumento na segurança aos pacientes devido 
à melhor verificação da atividade neuromuscular e da necessi-
dade mais precisa da reversão do bloqueio. Esta série de casos 
não tem intenção de avaliar a acurácia deste método em relação 
à aceleromiografia ou mecanomiografia, e sim, sua usabilidade.
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190 - Perfil de atendimento de ambulatório 
pré-anestésico: uma comparação entre a 
primeira e a segunda ondas de Covid-19
Autores: Eurivan Lima Santos, Marco Antonio de Souza Mota, Henrique 
Pereira Castro, Lucas de Souza Renhe, Catia Sousa Govêia, Gabriel Fer-
raz Campos Basilio.

Instituição: CET/ SBA - Centro de Anestesiologia da Universidade 
de Brasília 

INTRODUÇÃO: A avaliação pré-anestésica (APA) é primordial 
para a assistência de qualidade, interferindo diretamente na 
conduta anestésica. O objetivo deste estudo foi realizar revisão 
de prontuários de amostra temporal para mapear alterações 
que a primeira e a segunda ondas de Covid-19 provocaram no 
perfil dos atendimentos do ambulatório de APA de um 
hospital uni-versitário federal. MÉTODO: A análise deste 
estudo teve como foco os meses de abril de 2020 (grupo 1ª 
onda) e de 2021 (grupo 

2ª onda). No primeiro grupo, logo após a instalação do período 
de lockdown, foram realizadas apenas 36 consultas, das quais 12 
pacientes (33%) foram liberados para cirurgia e 24 (66%) neces-
sitavam de retorno para complementar a avaliação. No segundo 
grupo, sem lockdown, mas ainda sob restrição de atendimentos, 
foram 84 consultas, com 42 liberações diretas (50%), e 42, com 
avalição incompleta.  A distribuição por classificação de estado 
físico mostrou proporção maior das classes ASA II e III no gru-
po da 1ª onda. Foi aproximada a idade média (56,81 anos para 
grupo 1º onda e 58,68 anos para grupo 2ª onda), bem como em 
relação ao IMC, (grupo 1ª onda: média de 27,9 e grupo 2ª onda: 
28,75). As principais comorbidades do grupo 1ª onda foram hi-
pertensão arterial sistêmica (55,5%) e diabetes (19,44%). Quanto 
ao segundo grupo, a proporção foi de 65,47% e 25%, respectiva-
mente. Quanto aos hábitos, os que tinham contato com tabaco 
na 1ª fase foram 41,6% e na 2ª fase, 47,6%; e com bebida alcoó-
lica a prevalência foi de 27,7% e 41,6%, respectivamente. Sobre 
previsão de cuidados perioperatórios, 47,22% dos pacientes do 
1º grupo tiveram indicação de UTI pós-operatória e 17,85% do 2º 
grupo; preditores de via aérea difícil: 16,6% (no 1º grupo) e 22,6% 
(no 2º grupo); reserva de hemoderivados 50% e 33,3%, respecti-
vamente. DISCUSSÃO: A análise epidemiológica da pandemia 
de SARS-CoV-2 pode ser dividida em ondas de surtos; o primei-
ro, ocorrido em março de 2020, refletiu com diminuição das APA 
realizadas e maior taxa de estado físico mais elevado (ASA) na 
1ª onda. A 2ª onda, no primeiro bimestre de 2021, por outro 
lado, trouxe maior prevalência de uso de bebidas alcoólicas. O 
entendimento do vírus permitiu que mais cirurgias de pequeno 
porte fossem realizadas na segunda fase, pois pôde se observar 
aumento dos atendimentos e menor indicação de cuidados in-
tensivos pós-operatórios. Traçar o perfil de atendimentos de APA 
em épocas de exceção, como epidemias, permite melhor assistir 
a demanda de pacientes, além de propiciar maior controle de 
gastos e organização hospitalar.
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218 - Satisfação com os cuidados anestésicos 
a partir do questionário perioperatório 
Heidelberg em cirurgias sob anestesia geral e 
bloqueio regional
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brieli Marques de Sousa Silva, Leandro Carvalho Longo, Marcelo Henri-
que Gomes Nunes, Reinaldo Vargas Bastos Miranda.
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O nível de satisfação com os 
cuidados de saúde reflete a qualidade do serviço prestado se-
gundo a perspectiva do doente. O Heidelberg Peri-anaesthe-
tic Questionnaire foi psicometricamente projetado para ava-
liar a satisfação dos pacientes no perianestésico e identificar 
os doentes insatisfeitos. O objetivo desse estudo foi avaliar a 
satisfação de pacientes submetidos à colecistectomia lapa-
roscópica sob anestesia geral (AG) e cirurgia de varizes sob ra-
quianestesia (Raqui) com base no questionário de Heidelberg, 
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buscando identificar situações de insatisfação. MÉTODO: Estudo 
observacional, prospectivo, transversal. Após aprovação no Co-
mitê de Ética em Pesquisa e registro na Plataforma Brasil (CAAE: 
20720919.0.3001.5447), foram entrevistados 45 pacientes, sen-
do 12 excluídos por respostas incompletas ou recusa. O ques-
tionário apresenta 38 itens com nível de concordância, segundo 
a escala de Likert de quatro pontos, impossibilitando a escolha 
de uma resposta central. Os itens foram ordenados cronologica-
mente, de acordo com as fases da internação: consulta pré-anes-
tésica (denominado Pré), perioperatório (denominado Peri) e na 
recuperação pós-anestésica (denominado Pós). As questões dis-
tribuem-se em cinco componentes: confiança e atmosfera; trata-
mento dado pela equipe; informação e espera; medo e descon-
forto. O questionário foi entregue aos pacientes 24 horas após 
realização da cirurgia, sendo respondidos sem a presença dos 
pesquisadores no intervalo de 15 minutos. A insatisfação foi de-
finida como pontuação 1, “discordo totalmente”, ou 2, “discordo” 
e satisfação como 3, “concordo” e 4, “concordo totalmente”. Foi 
utilizado o teste de Igualdade de Duas Proporções na distribui-
ção de frequências das covariáveis qualitativas e o Teste de Man-
n-Whitney para comparar sempre duas variáveis independentes. 
Foi considerado p<0,05 como nível de significância. RESULTA-
DOS: Dos 33 participantes, 21 (63%) foram submetidas à AG e 
12 (36,4%) sob Raqui, p=0,027. Houve prevalência do gênero 
feminino (84,8%) nas duas cirurgias, p<0,001. A média do escore 
no momento Pré foi 2,51±0,60 para AG e 2,33±0,48 para Raqui, 
p=0,219. Na fase Peri, a média foi 2,41±0,35 (AG) e 2,39±0,22 
(Raqui), p=0,836. No momento Pós, a média foi de 2,77±0,27 
para AG e 2,46±0,18 para Raqui, p<0,001. Os piores escores de 
insatisfação foram: do grupo Raqui nos itens: medo ou agitação 
no momento antes da anestesia (1,5±0,9), na sala de cirurgia; foi 
difícil respirar após a anestesia (1,25±0,45) e cansaço ou inca-
pacidade de concentração (1,33±0,45), na sala de recuperação. 
CONCLUSÕES: Em nosso estudo, o Heidelberg Peri-Anaesthetic 
Questionnaire mostrou se uma ferramenta útil na identificação 
dos pontos de insatisfação. O momento de mais insatisfação foi 
na recuperação da raquianestesia.
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227 - Sustentabilidade ambiental e reciclagem 
em anestesiologia: um survey nacional
Autores: Fernanda Pincelli Teixeira, Guilherme Dias de Sousa, Josyanne 
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Sabe-se que a prática anesté-
sica tem efeitos ambientais de longo alcance. No dia a dia, o 
anestesista depara-se com resíduos, que variam da emissão ao 
meio ambiente de gases anestésicos, recicláveis, que embalam 
os materiais de trabalho, e objetos perfuro-cortantes, com alto 
risco biológico/infeccioso. Objetivou-se conhecer o grau de ex-
periência e conhecimento do anestesiologista brasileiro sobre o 
manejo dos resíduos produzidos nas salas cirúrgicas. Esperamos 
que essas informações ajudem a projetar novas soluções dirigi-

das especificamente para a educação profissional em sustenta-
bilidade ambiental. MÉTODO: O estudo baseia-se em um survey 
criado utilizando ferramentas de design thinking. O questionário 
com 27 itens foi desenvolvido por meio do software de geren-
ciamento de dados REDCap. Ele foi dividido em três partes: a 
primeira parte diz respeito a informações demográficas; a se-
gunda parte é composta por questões sobre infraestruturas de 
manejo de resíduos e a terceira parte é composta de questões 
sobre o conhecimento do anestesista sobre o manejo de resí-
duos. Um estudo-piloto foi realizado para testar a factibilidade, 
plausibilidade e coerência das questões. Após correções, o ques-
tionário definitivo foi enviado aos residentes e anestesistas do 
Brasil. RESULTADOS: Foram obtidas 549 respostas completas. 
A maior parte dos respondentes eram médicos anestesistas as-
sistentes (64%). A maioria (45,9% e 77%) respondeu que recicla 
em casa e que tinha intenção de reciclar os resíduos gerados no 
ambiente perioperatório. Por outro lado, a maioria (32%) relatou 
que os resíduos gerados no ambiente perioperatório não eram 
encaminhados para coleta seletiva. Quanto ao conhecimento 
que tinham sobre sustentabilidade e reciclagem, mais de 50% 
responderam que era insuficiente para mudar a prática. A maio-
ria (57%) relatou que não existe informação adequada sobre re-
ciclagem nas salas operatórias que trabalham, e a minoria (25%) 
relatou que existem recipientes adequados para coleta seletiva 
para reciclagem no ambiente perioperatório. Mais de 34% rela-
taram que nenhum material gerado na anestesia era reciclado. A 
maior barreira para a reciclagem e sustentabilidade ambiental, 
relatada por 45,5% dos respondentes, foi a falta de apoio da li-
derança, sendo que mais de 69% disporiam de tempo para se 
educar e educar outras pessoas. Sobre a sustentabilidade dos 
produtos diretamente relacionados à anestesia, mais de 53% re-
lataram que utilizavam produtos reutilizáveis, mas somente uma 
minoria (13,7%) recebiam alguma orientação sobre o impacto 
dos anestésicos inalatórios no efeito estufa. CONCLUSÃO: A sus-
tentabilidade já é vista como eficiente na preservação ambiental 
e com grandes investimentos. O campo da saúde está bastante 
atrasado quanto a ações que contribuam para um mundo sus-
tentável. Apesar de cientes do risco ambiental que lidam com 
sua prática diária, ainda há pouca ação, organização e liderança 
na Anestesiologia.
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244 - Uso da ultrassonografia gástrica para 
aumento da segurança de manejo de vias 
aéreas em paciente com megaesôfago
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INTRODUÇÃO: Megaesofago é uma condição clínica rara que 
resulta da ausência de peristalse esofágica somada à incapaci-
dade de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior e favorece 
a regurgitação de conteúdo gástrico, mesmo após jejum ade-
quado. A avaliação de conteúdo gástrico com USG à beira leito 
pode confirmar a presença ou ausência de conteúdo gástrico e 
tornar o manejo da via aérea mais seguro. Descrevemos um caso 
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anafilaxia pode desencadear alterações hemodinâmicas graves, 
como hipotensão persistente de difícil controle ou choque ana-
filático, e aumentar a morbimortalidade em pacientes com fato-
res de risco cardiovasculares. O objeto deste trabalho é relatar o 
caso de anafilaxia no contexto perioperatório, com evolução à 
acidente vascular isquêmico. RELATO DE CASO: Paciente de 47 
anos, sexo feminino, IMC 26,28 kg/m2 deu entrada em sala ope-
ratória para a realização de reconstrução de trânsito intestinal. 
Em avaliação pré-anestésica, paciente negou doenças cardiovas-
culares, tabagista de 10 maços/ano e negava uso contínuo de 
medicamentos e alergia medicamentosa. Exame físico e labora-
torial sem alterações. Avaliação cardiológica com liberação para 
procedimento. Liberada pela equipe de anestesiologia como 
ASA P2. Optado pela realização de anestesia geral balanceada 
associada à peridural. Durante o intraoperatório, a paciente apre-
sentou reduções esperadas de pressão arterial sistólica (PAS), 
corrigida com vasoconstrictor quando apresentado valores in-
feriores a 25% da PAS basal. Próximo ao período de extubação, 
a paciente apresentou queda acentuada de saturação com rash 
cutâneo generalizado e sibilos inspiratórios, apresentando me-
lhora de forma gradativa com corticoterapia. Foi encaminhada 
ao Centro de Terapia Intensiva após estabilização, mantendo 
estabilidade hemodinâmica e sonolenta no pós-operatório ime-
diato. Após 12 horas de procedimento, apresentou desvio de 
comissura labial, afasia e paresia à direita. Realizada tomografia 
computadorizada de crânio que demostrou área de hipodensi-
dade em região parietal esquerda. Ecocardiograma sem altera-
ções. Iniciado tratamento com antiagregante plaquetário, estati-
nas e controle rigoroso de pressão arterial, com melhora parcial 
da força muscular, porém manutenção da afasia. Seguiu com 
acompanhamento neurológico e fisioterapia para redução da 
morbidade associada. DISCUSSÃO: A anafilaxia perioperatória 
pode se apresentar com um série de manifestações cardiovas-
culares como hipotensão e taquicardia. A emergência do caso, 
eventualmente, faz com que essas alterações hemodinâmicas 
sejam negligenciadas como riscos cardiovasculares, em favor do 
tratamento agudo focado nas alterações cutâneo e pulmonar. 
Deve-se atentar às complicações cardiovasculares maiores que 
podem ocorrer, como o acidente vascular isquêmico e o infarto 
agudo do miocárdio, que estão associados às alterações hemo-
dinâmicas. O cuidado perioperatório se faz importante, auxilian-
do na exclusão de diagnósticos diferenciais. 
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183 - Oclusão arterial aguda em cirurgia para 
câncer ginecológico
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INTRODUÇÃO: A oclusão arterial aguda (OAA) no perioperató-
rio é uma rara complicação em cirurgias ginecológicas. Apresen-
ta aumento em sua incidência na população devido à senilidade, 
aumento de doenças cardiovasculares, tabagismo e doenças on-
cológicas. No contexto perioperatório, a vigilância em pacientes 
com fatores de risco, com avaliações frequentes de perfusão, 

de paciente portador de megaesôfago que teve o manejo da via 
aérea direcionado pela avaliação ultrassonográfica do conteúdo 
gástrico. RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 78 anos, 
antecedentes de valvopatia mitral corrigida, doença arterial co-
ronariana e fibrilação atrial paroxística, foi submetida à correção 
cirúrgica robótica de megaesôfago. Foi cogitada a presença de 
resíduo gástrico, apesar do tempo de jejum adequado e foi re-
alizada USG gástrica à beira leito, com conteúdo gástrico grau 
II. Paciente foi pré-oxigenada com O2 a 100%, posicionada em 
céfalo aclive e realizada anestesia tópica de orofaringe com lido-
caína 1%. Em seguida, foi realizada videolaringoscopia, após ad-
ministração de sufentanil 5 mcg e propofol em infusão alvo-con-
trolada, mantendo sedação consciente, apenas para conforto. 
Ao serem visualizadas as cordas vocais e aritenoide, realizou-se 
sequência rápida de intubação com 200 mg de propofol e 70 mg 
de rocurônio, juntamente da manobra de pressão cricoide que 
só foi interrompida após insuflação do cuff, sem intercorrências. 
Após confirmada intubação orotraqueal com cânula número 7, 
foi passada sonda orogástrica com drenagem de quantidade 
moderada de líquido claro. Assim, iniciou-se o procedimento 
cirúrgico, mantendo a paciente com monitorização da profun-
didade anestésica. O procedimento transcorreu sem intercor-
rências, assim como a extubação e recuperação pós-operatória. 
DISCUSSÃO: O megaesôfago pode levar à compressão de via 
aérea e comprometimento do trato respiratório assim como re-
tardo do esvaziamento gástrico e, portanto o manejo das vias 
aéreas é desafiador nestes casos. O USG gástrico permite a con-
firmação da presença de conteúdo gástrico e pode direcionar a 
estratégia de abordagem da via aérea. A instrumentação da via 
aérea com a preservação dos reflexos e a indução em sequência 
rápida com pressão da cartilagem cricoide minimiza as chan-
ces de aspiração e foi utilizada com sucesso neste caso. O uso 
da USG à beira leito para visualizar resíduo gástrico e, assim, mi-
nimizar a chance de broncoaspiração, tem ganhado espaço no 
manejo perioperatório. A visualização de conteúdo líquido ou 
sólido com USG na área transversa do antro na posição supina 
e em decúbito lateral direito consegue estimar o volume do re-
síduo gástrico presente, classificando-o em diferentes graus (0 
a 2). A avaliação do conteúdo gástrico em casos de alto risco 
de broncoaspiração deve fazer parte da avaliação da via aérea, 
orientando seu manejo com segurança.
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MEDICINA PERIOPERATÓRIA

087 - Complicação maior relacionada à 
anafilaxia no contexto perioperatório
Autores: Fernando Pimenta de Paula, Pedro Augusto Fávaro Amaral, 
Luís Fernando Veloso Almeida, Maria Laura Borges Campos, Felipe Da-
mico Kotzent, Luciano Alves Matias da Silveira.

Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

INTRODUÇÃO: A anafilaxia é uma reação alérgica grave que 
pode ocorrer no intraoperatório devido à exposição medica-
mentosa. De caráter cutâneo e pulmonar predominantemente, a 
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e detecção precoce de complicações permitindo um bom desfe-
cho. RELATO DE CASO: Paciente de 19 anos, sem outras comor-
bidades, apresentava quadro de migrânea refratária, sendo iden-
tificada uma malformação arteriovenosa (MAV) occipital. Após 
falha no tratamento minimamente invasivo, foi indicada a cor-
reção cirúrgica. Optou-se por realizar anestesia geral venosa to-
tal, com intubação orotraqueal, monitorização da profundidade 
anestésica e invasiva da pressão arterial. A manutenção anestési-
ca foi feita com remifentanil e propofol em infusão alvo-contro-
lada. O procedimento ocorreu sem intercorrências. Ao término 
da cirurgia percebeu-se uma bradicardia reflexa importante. 
Causas reversíveis de inchaço cerebral foram descartadas e não 
havia sangramento aparente, então o manitol foi administrado, 
com acomodação satisfatória da calota. Ao despertar, a paciente 
apresentou hemiparesia e heminegligência esquerdas. Exame 
de urgência detectou um hematoma epidural direito, já com 
desvio de linha média. Foi realizada trepanação, sem intercorrên-
cias. A paciente recebeu alta hospitalar após 5 dias, com melhora 
parcial dos sintomas. DISCUSSÃO: A técnica anestésica e ade-
quados cuidados com a monitorização perioperatória permitem 
auxiliar no diagnóstico precoce de complicações cirúrgicas. Após 
o fechamento da dura máter, podem ocorrer sangramentos  e o 
diagnóstico precoce depende da avaliação por imagem. Graças 
à suspeita diagnóstica e avaliação imediata, a paciente teve um 
bom desfecho. A anestesia venosa foi escolhida neste caso pen-
sando nos fatores de risco da paciente para náuseas e vômitos, 
além de considerar os riscos de vasodilatação dos agentes ina-
latórios. Após a correção da MAV, regiões hipoperfundidas têm 
um aumento da circulação e podem ter hiperemia pela perda 
da autorregulação local por alterações crônicas. Outros cuidados 
gerais também foram essenciais neste caso, como o controle gli-
cêmico perioperatório, estabilidade hemodinâmica e adequada 
ventilação com controle dos níveis de CO2, uma vez que os va-
sos não perdem a resposta à hipercarbia. Um adequado conhe-
cimento do procedimento e da neurofisiologia pode orientar as 
condutas e auxiliar no diagnóstico precoce que deve ser feito em 
casos semelhantes entre causas reversíveis de inchaço cerebral e 
sangramentos no sítio cirúrgico. 
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040 - Anestesia para neurocirurgia em 
esclerose tuberosa com eletrocorticografia e 
monitorização de potencial evocado motor: 
relato de caso
Autores: Marina Zaponi Melek, Felipe Pinn de Castro, Claudia Marquez 
Simões, Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Alexander Alves da Silva.

Instituições: Serviços Médicos de Anestesia - Hospital Sírio Libanês 

INTRODUÇÃO: A esclerose tuberosa é uma doença genética de 
apresentação clínica bastante variável, que pode causar apare-
cimento de tumores em múltiplos sítios, sendo alguns dos mais 
frequentes pele, cérebro, rins pulmão e coração, causando dis-
função do órgão afetado. Quando afetado o cérebro, epilepsia 
de difícil controle é uma das apresentações clínicas mais fre-
quentes, muitas vezes necessitando tratamento cirúrgico. RELA-
TO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 2 anos, 14 kg, com 

sintomas dos pacientes e diagnóstico imediato alteram o des-
fecho do paciente, com redução da morbidade relacionada. O 
diagnóstico rápido e a intervenção cirúrgica aumentam signi-
ficativamente a chance de manter a viabilidade do membro 
envolvido. O objetivo deste trabalho é relatar o diagnóstico de 
OAA no perioperatório. RELATO DE CASO: Paciente do sexo fe-
minino, 48 anos, IMC 18 kg/m2 foi admitida em sala operatória 
para a realização de histerectomia total ampliada em oncologia. 
Em avaliação pré-anestésica, referiu ser tabagista 36 maços/
ano, sem outras doenças cardiovasculares e pulmonares. Uso 
de analgésicos comuns e ácido tranêxamico de forma contínua 
devido a sangramentos recorrentes. Exame físico e laboratoriais 
dentro da normalidade, sendo liberada sob classificação ASA P2. 
Foi optado por anestesia geral balanceada associada a bloqueio 
peridural, sem intercorrências. Procedimento cirúrgico com du-
ração aproximada de 180 minutos. Após término, paciente foi 
extubada e, em sala de recuperação pós-anestésica, consciente, 
apresentou queixa álgica intensa em membro inferior esquer-
do. Avaliada pela equipe médica, com hipoestesia, cianose do 
membro e pulsos femoral, poplíteo e tibial ausentes. Realizado 
abordagem cirúrgica para tratamento de OAA, com achado de 
oclusão de artéria ilíaca externa, com saída de múltiplos trombos 
próximos a áreas de placas ateroscleróticas. Ao término do pro-
cedimento, apresentou melhora da perfusão do membro, com 
retorno de pulsos femoral e poplíteo. Paciente seguiu sob cui-
dados hospitalares de rotina e obteve alta, sem outras intercor-
rências. DISCUSSÃO: A OAA é uma emergência vascular e pode 
acometer diferentes leitos arteriais. A localização anatômica mais 
frequente é o território ilíaco-fêmoro-poplíteo, o que auxilia no 
diagnóstico dessa patologia no contexto perioperatório. A etio-
logia multifatorial, associada ao contexto oncológico, direciona 
a equipe a uma maior vigilância, com o objetivo de redução de 
complicações relacionadas à isquemia prolongada do membro 
afetado e seus efeitos metabólicos deletérios. Apesar de ser uma 
rara complicação, casos como esse devem ser relatados auxilian-
do o perfil educacional e alertando os profissionais envolvidos 
na assistência do paciente no contexto cirúrgico. 
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035 - Anestesia para correção de malformação 
arteriovenosa com reabordagem imediata e 
cuidados anestésicos:  relato de caso
Autores: Felipe Pinn de Castro, Eduardo Ribeiro Passos, Claudia Marquez 
Simões, Alexander Alves da Silva, André Luis Ottoboni.

Instituição: Serviços Médicos de Anestesia 

INTRODUÇÃO: A anestesia para neurocirurgia deve levar em 
conta uma série de fatores visando otimizar o procedimento ci-
rúrgico e minimizar o risco de possíveis complicações. Há uma 
grande preocupação com o posicionamento, técnica anestési-
ca e controle hemodinâmico. Trazemos um relato de caso que 
exemplifica a importância de um bom planejamento anestésico 
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história de esclerose tuberosa com epilepsia de difícil controle 
e autismo associado. Em uso domiciliar de vigabatrina, levotira-
cetan, nitrazepam, canabidiol e risperidona. Indução anestésica 
realizada com propofol 40 mg + fentanil 50 mcg + rocurônio 10 
mg para intubação traqueal. Iniciada manutenção com cetami-
na em infusão contínua e sevoflurano 1 CAM. Mantida monito-
rização básica e da pressão arterial invasiva. A primeira fase da 
cirurgia foi realizada com eletrocorticografia, mantendo aneste-
sia balanceada, com objetivo de não suprimir a monitorização. 
Paciente apresentou hipotensão precoce e já foi iniciada nora-
drenalina titulada de acordo com PAM. Num segundo momento, 
devido a interferências que a monitorização de potencial motor 
pode sofrer com uso de anestésicos inalatórios, modificamos a 
manutenção para anestesia venosa total com cetamina 0,1 mg/
kg/h, propofol com alvo de 4,0 ng/ml e remifentanil 0,05 mcg/
kg/min. Após término da monitorização de potencial motor, 
foi necessária novamente monitorização da eletrocorticografia, 
sendo novamente mudada técnica anestésica para anestesia 
balanceada, cessado propofol e remifentanil. Paciente evoluindo 
com doses crescentes de noradrenalina, chegando a 0,4 mcg/
kg/min, dosagem de hemoglobina de 7,6 ao final da ressecção. 
Após transfusão de 1 alíquota de 150 ml de concentrado de he-
mácias apresentou melhora dos níveis de pressão arterial tendo 
a noradrenalina desligada ao final da anestesia. Transportado 
sob ventilação mecânica e monitorizado para UTI. DISCUSSÃO: 
Existem poucos relatos na literatura sobre a técnica anestésica 
para cirurgia em pacientes com esclerose tuberosa e, na abor-
dagem neurocirúrgica para controle de focos epilépticos, há 
um grande desafio para não alterar a monitorização neurofi-
siolófica, seja a corticografia ou o potencial evocado motor, ne-
cessitando adequação dos agentes utilizados, de acordo com a 
monitorização empregada.
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041 - Anestesia para neurocirurgia em 
paciente com deficiência congênita do fator XI 
da coagulação
Autores: Murilo Neves de Queiroz, Thiago Cavalcante Magalhães, Taba-
tha Gonçalves Andrade Castelo Branco Gomes, Luís Carlos Crepaldi Jú-
nior, Fabrício Tavares Mendonça, Gabriel Lima Nishiyama.

Instituição: HBDF 

INTRODUÇÃO: Deficiência do fator XI (hemofilia C) é uma do-
ença hematológica rara na população geral, com incidência de 
1 em 100.000 pessoas, mas é frequente entre os judeus Ashke-
nazi. Ocorre em ambos os sexos e normalmente não apresenta 
qualquer sintomatologia, podendo manifestar-se apenas como 
hemorragia no intra e pós-operatório. RELATO DE CASO: Pa-
ciente do sexo feminino, 22 anos, 54 kg, com diagnóstico pré-
vio de hemofilia C. Apresenta perda visual progressiva do olho 
esquerdo, hipoestesia na hemiface esquerda e cefaleia hemicra-
niana ipsilateral. Possui INR 1,02, TTPA 35,9 segundos e relação 
1,15. RNM do crânio com lesão expansiva do osso esfenóide es-
querdo compatível com displasia fibrosa e proposta cirúrgica de 
craniotomia órbito-fronto-zigomática e microcirurgia sob moni-
torização neurofisiológica. Realizado no centro cirúrgico antes 

do início da cirurgia Plasma Fresco Congelado 15 mL/kg de peso. 
Induzida anestesia geral com uso de lidocaína, sufentanil, pro-
pofol TCI modelo Marsh e rocurônio. Manutenção com propofol, 
remifentanil, lidocaína e rocurônio. Procedimento realizado em 
210 minutos, sangramento habitual e sem intercorrência anes-
tésica e cirúrgica. Paciente extubada ao final do procedimento 
e encaminhada para UTI, acordada e colaborativa. Devido ao 
diagnóstico de deficiência de fator XI e pós-operatório de cirur-
gia neurológica, foi realizado Plasma Fresco Congelado na dose 
de 5 ml/kg, 24 horas após a primeira administração no centro 
cirúrgico e mantido a cada 48 horas, por 8 dias, conforme reco-
mendação dos hematologistas. Boa recuperação pós-operatória 
com alta hospitalar no oitavo dia pós-operatório. DISCUSSÃO: 
O fator XI atua na via intrínseca da coagulação, sendo ativado 
pelo fator XIIa, pela trombina e pelo próprio fator XI (amplifica-
ção), não sofrendo influência da vitamina K em sua atividade. 
Para reduzir o risco de sangramento em cirurgias eletivas com 
hemofilia C, é feita a reposição do fator XI (plasma ou concentra-
do de fator XI), que não está presente no crioprecipitado ou no 
concentrado de complexo protrombínico, descontinuado o uso 
de AAS/clopidogrel, feito uso de antifibrinolíticos, além da cui-
dadosa hemostasia pela equipe cirúrgica. Não há consenso em 
relação à realização de anestesia neuraxial nos pacientes com 
hemofilia C, devido ao risco aumentado de hematoma espinhal, 
sendo normalmente evitada em pacientes que possuem defici-
ência severa. A meia vida do fator XI no plasma é de 40 a 80 ho-
ras. Não existe consenso sobre qual o nível de fator XI necessário 
para a hemostasia durante o procedimento cirúrgico, tendo sido 
sugerido que um limiar de 45 IU.dL-1 e 30 IU.dL-1 deverá ser o 
objetivo para cirurgias de maior e menor porte respectivamente. 
A manutenção de níveis de fator XI de aproximadamente 30% 
é geralmente suficiente, contudo, alguns doentes poderão ne-
cessitar de níveis mais elevados, principalmente em cirurgia com 
grandes repercussões clínicas no caso de sangramento, como as 
intervenções  neurológicas.
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044 - Anestesia para ressecção de tumor 
intracraniano em paciente acordado: relato de 
caso
Autores: Karol Cristina Fonseca Moura, Bruno Mendes Carmona, Bruno 
Oliveira de Matos, Patrick Yuri Carmo Alves, Midiã Batista Justo Pereira, 
Sydney Ribeiro Júnior.

Instituições: Hospital Ophir Loyola - CET Mário Fáscio 

INTRODUÇÃO: Durante as craniotomias acordadas, a partici-
pação ativa do paciente é necessária para orientar as decisões 
intraoperatórias do cirurgião e oferecer possibilidade única de 
reduzir morbidade pós-operatória, facilitando alta hospitalar 
precoce. Objetivos do anestesiologista são: garantir um perope-
ratório seguro e associar colaboração do paciente e manter um 
estado vigil com analgesia satisfatório e reduzir o sofrimento psi-
cofísico do paciente. RELATO DE CASO: Paciente 35 anos, sexo 
feminino, ASA 2 por hipertensão arterial sistêmica foi submetida 
à cirurgia intracraniana para exérese de lesão tumoral em região 
frontal esquerda, após preparo psicológico multidisciplinar do 
paciente e aceitação da proposta cirúrgica pela mesma. Na indu-
ção anestésica, administrou-se midazolam 2 mg, propofol 2 mg/
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kg, remifentanil 0,3 mcg/kg/min, lidocaína 1,5 mg/kg, rocurônio 
0,6 mg/kg e foi posicionada a máscara laríngea mantida em ven-
tilação controlada, como manutenção da anestesia, utilizou-se 
propofol 75 mcg/kg/min, remifentanil 0,1 mcg/kg/min. Realiza-
do escalpe block com novabupi 0,5%, com vasoconstritor. Foi 
instalado o fixador de Mayfield e posicionados os campos cirúr-
gicos de forma a manter as vias aéreas e olhos visíveis para o des-
pertar do paciente e avaliação neuropsicológica subsequente da 
área da linguagem. Após aproximadamente uma hora, iniciou-se 
o despertar do paciente com redução progressiva do propofol, 
descurarização com sugammadex e início da infusão da dexme-
detomidina 0,2 mcg/kg/h. Despertar do paciente e retirada da 
máscara laríngea foram realizados sem intercorrências. Seguiu-
-se avaliação neuropscicológica e exérese da lesão com sedação 
em uso de dexmedetomidina e remifentanil, com estabilidade 
hemodinâmica e respiratória, ocorrendo o procedimento com 
duração total de 6 horas. Após o término da intervenção cirúr-
gica, o paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Inten-
siva, sem alteração neurológica, com alta para a enfermaria no 
dia seguinte. DISCUSSÃO: A área de ressecção da lesão era no 
opérculo frontal esquerdo que é responsável pela linguagem e 
a técnica anestésica se deu devido à necessidade de avaliação 
neuropsicológica dessa habilidade cognitiva para minimizar a 
possibilidade de comprometimento na manipulação cirúrgica; 
a colaboração do paciente e o preparo psicológico prévios são 
cruciais para o desfecho satisfatório desse tipo de procedimento. 
O uso da máscara laríngea tem vantagem em relação ao tubo 
orotraqueal, como menor incidência de tosse e bucking na reti-
rada. A infusão de remifentanil e dexmedetomidina no período 
de vigília associou analgesia adequada e consciência plena, oti-
mizando a técnica anestésica adotada.
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088 - Complicações neurológicas graves no 
pós-operatório de paciente com SARS-Cov-2: 
relato de caso
Autores: Maria Victória Passos de Medeiros Netto, Pablo Britto Detoni, 
Márcio Henrique Lopes Barbosa, Jedson dos Santos Nascimento.

Instituição: CET - Santa Casa de Misericórdia da Bahia 

INTRODUÇÃO: O coronavírus pode causar várias complicações 
sistêmicas, sendo as respiratórias as mais comuns. Poucas são 
as discussões sobre resultados cirúrgicos em pacientes com Co-
vid-19. Neste relato, descrevemos o caso de uma mulher jovem, 
com complicações neurológicas graves e incapacitantes após ci-
rurgia eletiva de médio porte. RELATO DE CASO: J.P.B., 33 anos, 
feminino, ASA II por hipotireoidismo,  internada eletivamente 
para realização de rinosseptoplastia, omitindo infecção aguda 
por SARS-CoV-2, confirmada por TC de tórax e RT-PCR na sema-
na anterior ao procedimento. Foi submetida à anestesia geral 
balanceada, monitorizada com PNI, cardioscopia, oximetria de 
pulso e temperatura. A cirurgia foi realizada sem intercorrências 
cirúrgicas e anestésicas. Evoluiu no CRPA com sonolência exces-
siva, nistagmo, desvio conjugado do olhar para direita e vômi-
tos borráceos, sendo encaminhada à UTI para investigação do 
quadro. Foi realizado RT-PCR no dia subsequente, com resultado 
positivo e TC de crânio compatível com AVCi, evidenciando hipo-

densidades em lobos occiptal, temporal direito, parieto-frontal e 
cerebelar bilateral, com efeito compressivo sobre o IV ventrículo. 
No segundo DPO, foi submetida à craniectomia descompressi-
va subocciptal. Seguiu sob cuidados de equipe multidisciplinar, 
evoluindo com melhora lenta e gradual. Recebeu alta hospitalar 
vigil, afásica, respondendo a comandos simples, com hemiplegia 
em MID e MSE, encaminhada para clínica de reabilitação e acom-
panhamento ambulatorial. DISCUSSÃO: O Covid-19 agudo 
compreende 3 estágios: infecção precoce, envolvimento pulmo-
nar e hiperinflamação grave. A proteína S do SARS-CoV-2 apre-
senta alta afinidade de ligação com receptores ACE2 do endoté-
lio capilar. A tempestade de citocinas associadas à invasão viral 
direta das células endoteliais, leva a uma disfunção endotelial, 
aumentando a síntese de trombina e diminuindo a fibrinólise, fa-
vorecendo um estado de hipercoagulabilidade. Outros mecanis-
mos devem ser considerados: cardioembolismo por IAM ou me-
canismos hemodinâmicos por choque cardiogênico ou séptico. 
Estudos existentes sugerem taxa de mortalidade pós-operatória 
de 27,5% e complicações graves, bem como exposição e trans-
missão para a equipe assistente. Há de se esclarecer que, neste 
caso, houve questão social envolvida devido à proximidade da 
perda do plano pela paciente, levando-a a omitir a informação 
da vigência de infecção, fato relatado posteriormente pela famí-
lia. A Covid-19 é uma doença nova, ainda desconhecida em mui-
tos aspectos, com alto índice de morbidade, trazendo desafios 
à equipe cirúrgica e anestésica, que devem estar cientes que a 
vigência de infecção pode impactar negativamente na evolução 
pós-operatória. O caso em tela levanta a discussão sobre a im-
portância da realização de investigação criteriosa pré-operatória 
através de questionário específico sobre sintomas respiratórios, 
além da realização do exame de RT-PCR em todos pacientes in-
ternados para realização de cirurgias eletivas.
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091 - Convulsões não epilépticas psicogênicas 
em sala de recuperação anestésica
Autores: Mateus Sanchez Chaib, João Ricardo Brito Haikawa, Gabriel José 
Redondano de Oliveira, Thiago Romanelli Ribeiro, Daphne Nicoletti.

Instituição: Hospital Vera Cruz Campinas  

INTRODUÇÃO: A convulsão não epiléptica psicogênica (CNEP) 
pode ser definida como episódios paroxísticos de distúrbios dos 
movimentos, da sensibilidade e do comportamento emocional 
causados por diferentes mecanismos, excetuando-se descargas 
neuronais patológicas. Seu diagnóstico precoce pode evitar tra-
tamentos iatrogênicos e o impacto negativo na qualidade de 
vida e funcionalidade do paciente. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo feminino, 32 anos, 58 kg, portadora de hipotireoidismo 
e transtorno da ansiedade generalizada, em uso de levotiroxina 
e escitalopram. Antecedente de crise convulsiva inespecífica 
em sala de recuperação anestésica após tireoidectomia. Progra-
mada cirurgia otorrinolaringológica. Realizada anestesia geral 
venosa total, induzida com fentanil 250 mcg, propofol alvo-con-
trolado, midazolan 5 mg, rocurônio 50 mg e remifentanil em 
bomba de infusão. Realizada analgesia adjuvante, profilaxia de 
náusea e vômitos e uso de manta térmica para normotermia. A 
cirurgia ocorreu sem intercorrências, seguida de extubação tra-
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queal bem sucedida. Paciente encaminhada para sala de recupe-
ração anestésica (SRPA) consciente e neurologicamente estável. 
Durante SRPA, paciente apresentou crises tônicas reentrantes 
associadas à hiperativação simpática com frequência cardíaca 
chegando a 150 bpm. Os episódios começavam com tremores 
generalizados, posição tônica seguida de movimentos clônicos 
breves, fechamento ocular forçado e movimento da cabeça. No 
pós ictal imediato apresenta clones inesgotável e hiperreflexia 
generalizada, sem outros achados. Os episódios duravam cerca 
de 2-3 minutos e não apresentavam mordedura de língua e/ou 
liberação esfincteriana, cessando após a administração de 3 mg 
de propofol a cada crise. Foi realizado 1.000 mg de fenitoína e 20 
mg de clobazan. Durante a permanência em SRPA, manteve-se 
estável hemodinamicamente, em ar ambiente, sem necessidade 
de acesso a via aérea definitiva. Solicitado avaliação neurológica, 
que presenciou uma das crises na SRPA, e orientou a realização 
de ressonância magnética de crânio e eletroencefalograma. 
Todos os exames normais e sem alterações. Foi realizada uma 
consulta com familiar da paciente e foi relatado crises em outras 
ocasiões de stress e que, após a terapia com escitalopram, es-
sas crises tornaram-se menos recorrentes. Após a discussão com 
neurologia, foi aventada a possibilidade diagnóstica de CNEP 
e orientado seguimento com a especialidade. DISCUSSÃO: As 
convulsões não epilépticas psicogênicas, apesar de terem apre-
sentação clínica semelhantes à crise epiléptica, não são decor-
rentes de descargas elétricas anormais. Sua origem é psicogê-
nica e, muitas vezes, relacionadas a distúrbios psicológicos ou 
psiquiátricos. Os tremores presentes durante a crise fazem parte 
de um diagnóstico diferencial com epilepsia e/ou termorregu-
latórios por perda de calor pós-operatório.O conhecimento e 
diagnóstico preciso, precoce e documentado são importantes 
para os anestesiologistas, evitando-se o tratamento iatrogênico 
e a prevenção da morbidade.
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095 - Diabetes insipidus precoce em paciente 
submetida à ressecção transesfenoidal de 
hipófise
Autores: Henrique Pereira Castro, Ana Gabriela Gewehr Vale, Bruna 
Martins Esquenazi, Luciano Alves Fares, Rodolfo Carvalho Soeiro Ma-
chado, Catia Sousa Govêia.

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília 

INTRODUÇÃO: A vasopressina é um hormônio sintetizado pelos 
neurônios magnocelulares dos núcleos paraventricular e supra-
ópticos da hipófise, armazenado na hipófise posterior. Regula 
a absorção de água livre via expressão de receptores aquapo-
rinas-2 no túbulo coletor. Sua insuficiência, de causa central ou 
periférica, configura o Diabetes Insipidus (DI). Este é caracteriza-
do por aumento de débito urinário, associado a baixa densidade 
urinária, hiperosmolaridade e hipernatremia séricas, com impor-
tante repercussão hemodinâmica no intraoperatório. RELATO 
DE CASO: Paciente do sexo feminino, 36 anos, com proposta 
cirúrgica de ressecção de adenoma hipofisário funcionante. 
Portadora de hiperprolactinemia, hipogonadismo central, hipo-
tireoidismo, hipertensão e dislipidemia, em uso de carbegolina, 
sinvastatina, ciprofibrato, enalapril, hidroclorotiazida e levotiro-

xina. Submetida à anestesia geral balanceada com sevoflurano 
e remifentanil, e sob monitorização invasiva da pressão arte-
rial. Evoluiu com hipotensão arterial intensa e aumento súbito 
do débito urinário, de cerca de 2200 ml em aproximadamente 
20 minutos. A gasometria demonstrou hemoconcetração e au-
mento do sódio sérico. Iniciou-se terapia de reposição volêmica 
e correção dos déficits. Foi também necessária a confecção de 
derivação liquórica externa, realizada por punção lombar baixa, 
com cateter de peridural em espaço subaracnóideo. Foi extuba-
da em sala operatória, sem novos distúrbios hidroeletrolíticos ou 
ácico-básicos, mas com diurese límpida e abundante de cerca de 
2000 ml a cada hora. DISCUSSÃO: A diabetes insipidus é uma 
condição clínica de origem multifatorial que traz preocupação 
no intraoperatório. Existem relatos na literatura de incompatibi-
lidade entre hidratação e débito urinário como um dos eventos 
mais precoces. É importante realizar diagnóstico diferencial en-
tre hiperglicemia e administração de outras soluções hipertôni-
cas, além de poder ser um efeito transitório da administação de 
propofol intravenoso. A DI de causa central é esperada no pós-
-operatório devido à lesão direta do parênquima em cirurgias de 
ressecção transesfenoidal de hipófise. No caso apresentado, a 
velocidade de instalação da insuficiência de vasopressina foi ex-
ponencial, provavelmente devido à hiperssecreção previamente 
estabelecida. Nestas ocasiões, o anestesiologista deve pronta-
mente corrigir os distúrbios até o diagnóstico de lesão central ou 
periférica, seja ela permanente ou transitória.
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142 - Manejo anestésico de criança com 
exencefalia secundário a brida amniótica
Autores: Thais Amâncio Menin, Rodrigo Bernardes de Oliveira, Mariana 
Gomes Rajão Santiago, Marina Flecha Cabral Roesberg.

Instituição: Hospital Vila da Serra  

INTRODUÇÃO: Malformações congênitas constituem a princi-
pal causa de mortalidade neonatal em países desenvolvidos. Os 
defeitos de fechamento do tubo neural são causas frequentes 
dessas patologias, caracterizadas pelo grave e reservado prog-
nóstico. A etiologia é ainda desconhecida, mas a probabilidade 
maior envolve o uso de teratogênicos e fatores genéticos, e a 
ação de ambos sobre o fechamento do tubo neural primitivo. A 
localização anatômica, em conjunto com outros fatores, como 
o conteúdo do saco herniário e a extensão das lesões do SNC, 
são determinantes no tratamento e prognóstico do paciente. A 
exencefalia é, a princípio, uma malformação incompatível com 
a vida extrauterina, e consiste na ausência de calota craniana 
com extrusão de tecido encefálico. RELATO DE CASO: Pacien-
te, 1 ano e 11 meses, sexo feminino, 10 kg, diagnóstico prévio 
intrauterino de exencefalia. Parto cesárea com 38 semanas, feto 
apresentou boa vitalidade,  Apgar 9/10, movimentação ativa dos 
4 membros, e foi encaminhado ao CTI neonatal para cuidados.  
Cirurgia para correção do defeito já indicada, a qual ocorreu com 
24 horas de vida. Houve dificuldade para intubação orotraqueal, 
dada alteração craniofacial importante. Ato cirúrgico transcor-
reu sem intercorrências. Recebeu alta hospitalar  para cuidados 
domiciliares. Com 1 ano e 11 meses, recebeu nova indicação ci-
rúrgica para correção do defeito craniano subjacente. Realizada 
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anestesia geral balanceada, indução com sevoflurano a 6%, su-
fentanil 0,25 mcg/kg, propofol 3 mg/kg e atracúrio 0,5 mg/kg, e 
então,  nova intubação orotraqueal, com dificuldade compatível 
com a má formação craniofacial do paciente, com tubo 4,0, sem 
balonete. Apesar da alteração craniofacial importante, o proce-
dimento foi, novamente, realizado sem intercorrências. Paciente 
monitorizado com PIA em artéria radial direita e acesso venoso 
central em veia femoral direita, sob auxilio de USG. Durante ato 
cirúrgico, apesar de sangramento habitual, paciente apresentou 
instabilidade hemodinâmica, sendo necessário o uso de aminas 
vasoativas. Após término da cirurgia, paciente encaminhada ao 
CTI, ainda intubada, em uso de vasopressor. Paciente evoluiu 
com choque refratário, e foi a óbito após 16 dias de internação. 
DISCUSSÃO: O manejo anestésico em pacientes com malforma-
ções craniofaciais é complexo, pois alterações cranioencefálicas, 
como exencefalia são, geralmente, incompatíveis com a  vida ex-
trauterina. Pacientes maiores de 1 ano que se apresentam para 
cirurgia são deveras raros. Cuidados com as vias aéreas, acessos 
venosos e monitorização invasiva destacam-se como pontos 
críticos. O anestesiologista precisa estar preparado para uma via 
aérea desafiadora, e considerar a possibilidade de realização de 
intervenções invasivas para controle hemodinâmico. Apesar do 
empenho das equipes anestésica e cirúrgica, o prognóstico do 
paciente nem sempre é favorável.
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170 - Manejo perioperatório de neurocirugia 
em paciente com rara síndrome hemorrágica: 
relato de caso 
Autores: José Levy dos Santos Mesquita, Gustavo Sales Mendes, Ana 
Carolina Duarte Rossi, Antonia Vitoria Mesquita Leitão de Mendonça, 
Jéssica Lorraine Gomes de Morais, Lucas Arnaud.

Instituição: Universidade Federal do Ceará - Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

INTRODUÇÃO: A Trombastenia de Glanzmann é um transtorno 
autossômico recessivo hereditário, causado por uma deficiência 
na formação da glicoproteína de membrana GP IIa/IIIb, envol-
vida na agregação plaquetária. Logo, essa condição deve ser 
avaliada, havendo indicação profilática de transfusão plaquetá-
ria, infusão de fator VII recombinante ativado (F VIIa) e ácido tra-
nexâmico. RELATO DE CASO: Paciente 31 anos, sexo feminino, 
62 kg e 1,55 m de altura, diagnosticada com Trombastenia de 
Glanzmann aos 2 anos. Obteve valores de GP IIb/IIIa de 1,65% 
e apresentando baixa acuidade visual. Paciente necessitou ser 
submetida à neurocirurgia para retirada de meningioma paras-
selar e de ponta de temporal à direita. Na avaliação, constatou-se 
ASA III sem via aérea difícil, com epistaxe e plaquetas de 137/
mm3, sendo feita aférese de plaquetas pré-operatória. Durante a 
indução anestésica, foi utilizado: fentanil 250 mcg; propofol 120 
mg; cisatracúrio 10 mg; e manutenção com propofol 1% BIC, re-
mifentanil 0,1 mcg/kg/min; dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/min. 
Cefuroxima 1,5 g; monitorizada com oxímetro de pulso, ECG 5 
derivações, PAI, BIS e capnografia. Acesso central e periférico 
14G. No intraoperatório, a hemostasia foi mantida com aféreses 
de plaquetas e realizou-se a ressecção dos tumores. Após a 3º 
aférese, ocorreu novo sangramento intraparenquimatoso ativo, 

refratário ao tratamento. A pressão arterial era de 30/10 mmHg 
sem resposta a metaraminol e noradrenalina, sendo administra-
da adrenalina 250 mcg EV, seguida de hipertensão com média 
de 150 mmHg. Foram administrados 2500 ml de cristaloide, 3 
aféreses de plaquetas, 3 CH e 3 fibrinogênio. Após discussão com 
hematologista, foram feitos 6 frascos de F VIIa. Paciente evoluiu 
com sangramento e edema cerebral severo. Após nova adminis-
tração de fator VIIa e ácido tranexâmico, houve melhora impor-
tante do sangramento. Optou-se por monitor de PIC epidural e 
duroplastia. Paciente encaminhada à UTI, intubada em uso de 
noradrenalina 0,2 mcg/kg/min, com orientação de administra-
ção de F VIIa de 4/4h. Após dois dias, durante TC de controle 
observou-se hematoma intraparenquimatoso, necessitando ser 
submetida a nova intervenção cirúrgica. Após procedimento, 
evoluiu com sangramento intracraniano refratário, instabilidade 
hemodinâmica, sem resposta a drogas vasoativas, edema e her-
niação subfalcina, com desvio de linha média. F VIIa foi suspen-
so, optando-se por transfusão de concentrado de plaquetas de 
12/12h. Paciente evoluiu para óbito após um dia. DISCUSSÃO: 
A Trombastenia de Glanzmann é rara, e figura como um desa-
fio anestésico. Seu manejo perioperatório inclui a transfusão 
plaquetária, mas sua administração pode causar refratariedade, 
devido à indução de anticorpos, HLA ou αIIbβ3. Na literatura, 
demonstra-se que o tratamento eficaz é feito com F VIIa. Vale 
salientar a importância do trabalho multiprofissional em seu 
manejo, sob orientação, discussão e parceria com os serviços de 
hematologia e hemoterapia disponíveis.
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216 - Ressecção de tumor intracraniano em 
paciente acordado
Autores: Yuri Nicolay Kretchetoff, Benjamin Zylberberg, Luciana Reis 
Ribas Pereira, Lucas Bartholomeu Campos Barra, Marcelo Cabral Mon-
teiro, Fernanda Daniele de Souza.

Instituição: Hospital Central do Exército 

INTRODUÇÃO: A manutenção do nível de consciência do pa-
ciente durante procedimentos neurocirúrgicos se faz necessária 
em diversos casos como no tratamento de lesões vasculares, fo-
cos epilépticos e no caso em questão, no auxílio da ressecção de 
tumores intracranianos. O presente relato de caso trata de uma 
paciente que foi submetida a craniotomia acordada para trata-
mento de oligodendroglioma, com componente gemistocítico 
frontal esquerdo. RELATO DE CASO: Mulher, 39 anos, IMC 31 kg/
m2, ASA 2, portadora de tumor intracraniano, com proposta de 
abordagem cirúrgica, com manutenção do nível de consciência 
no intraoperatório. Paciente obesa grau I, em uso de valproato 
de sódio 250 mg 12/12 horas, alérgica à dipirona. Realizada mo-
nitorização da paciente com cardioscopia, oximetria de pulso, ín-
dice bispectral, ETco2 via cateter nasal pressão arterial invasiva e 
acesso venoso profundo. Na sala de cirurgia estavam disponíveis 
mascará laríngea n° 5, tubo orotraqueal e o kit de via aérea difí-
cil para uma eventual intercorrência intraoperatória. A sedação 
foi iniciada com propofol em infusão alvo-controlada, segundo 
protocolo de Marsh, em 1,0 mcg/kg/h no sítio efetor em bomba 
Fresenius Kabi, modelo Agilia SP MC e remifentanil para analge-
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sia 0,4 ng/kg/min. Procedido o scalp block, com bilateral, com 
bloqueio dos nervos supraorbital, supratroclear, zigomáticotem-
poral, aurículotemporal, occipital maior e occipital menor, para 
instalação do fixador de Mayfield com 40 ml de solução de ropi-
vacaína 0,5%(1,1 mg/Kg) com lidocaína 0,5% (2,2/kg) e adrenali-
na 1:200.000. Realizado ajuste da infusão alvo-controlada antes 
da craniotomia para propofol 1,5 mcg/kg/h e remifentanil para 
0,5 ng/kg/min. A paciente se manteve cooperativa durante a ci-
rurgia, sedada em Ramsay 3, hemodinamicamente estável, sem 
necessidade de abordagem de vias aéreas no intraoperatório, 
sendo administrado 22 mcg/kg de morfina ao final do procedi-
mento e encaminhada ao CTI, Ramsay 2, Aldrete 9, ventilando 
em ar ambiente, hemodinamicamente estável. DISCUSSÃO: A 
manutenção do nível de consciência no intraoperatório para res-
seção de tumores intracranianos é necessária para auxiliar o ci-
rurgião na demarcação do território da lesão bem como reduzir 
das complicações e sequelas pós-operatórias. Manter o paciente 
acordado durante o procedimento constitui grande desafio para 
o anestesiologista tendo em vista a intensidade do estímulo do-
loroso de diversas naturezas como instalação do fixador de May-
field, incisão, craniotomia e a manipulação cirúrgica. Os níveis 
séricos de valproato de sódio pré-operatórios devem ser man-
tindos entre 60 pg/ml e 130 pg/ml e fenitoína 5 mg/kg deve ser 
administrada no período perioperatório, afim de evitar de crises 
convulsivas durante o procedimento. O scalp block é uma técni-
ca segura com raras complicações descritas na literatura, estan-
do essas mais relacionadas à injeção intravascular inadvertida e, 
para tanto, deve-se estar atento aos primeiros 15 minutos após o 
bloqueio para a craniotomia.
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254 - Uso do bloqueio do gânglio esfenopalatino 
para analgesia pós-operatória em 
hipofisectomias transesfenoidais: relato de caso
Autores: Brynner Mota Buçard, Ismar Lima Cavalcanti, Alexandra Re-
zende Assad, Núbia Verçosa Figueirêdo, Sandro Miguel Souza de Lima, 
Leonardo Vasques Monteiro.

Instituições: Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer - Universi-
dade Federal Fluminense - Universidade Federal do Rio do Janeiro 

INTRODUÇÃO: O bloqueio do gânglio esfenopalatino (BGEP), 
descrito em 1908, é uma técnica já consagrada empregada no 
tratamento de diversas cefaleias e como analgesia complemen-
tar em procedimentos cirúrgicos nos seios da face. Nesse relato, 
utilizamos o BGEP para analgesia pós-operatória em hipofisec-
tomias realizadas pela via transesfenoidal através de técnica en-
doscópica, um uso pouco mencionado na literatura. RELATO DE 
CASO: R.L.S., 53 anos, 103 kg, hipertenso em uso de losartana, 
nega complicações cirúrgicas prévias. Foi submetido à hipofisec-
tomia transesfenoidal por técnica endoscópica. Após exposição 
da técnica proposta ao paciente, foi obtido o termo de consenti-
mento livre e esclarecido. O procedimento foi iniciado com mo-
nitorização padrão, seguido de vigilância do nível de consciência 
através da utilização do índice biespectral. Administração de 
amoxacilina com clavulanato para profilaxia de infecção cirúr-
gica, após obtenção de acesso periférico. A técnica anestésica 
empregada foi venosa total, com infusões alvo-controladas de 

propofol, seguindo o modelo farmacocinético de Marsh, e re-
mifentanil, utilizando o protocolo de Minto; lidocaína 1 mg/kg 
e bloqueio neuromuscular obtido com rocurônio, na dose de 0,6 
mg/kg complementaram a indução anestésica. Logo após, o pa-
ciente foi intubado, sem repercussões. A seguir, foi administrada 
clonidina 150 mcg, visando atenuar os efeitos da adrenalina ins-
tilada na mucosa nasal para melhorar a visualização no campo 
cirúrgico. O BGEP foi realizado bilateralmente por via transnasal 
por contato íntimo de cotonóides embebidos com ropivacaína 
a 1% na mucosa nasal, próxima ao gânglio esfenopalatino, por 
20 minutos, antes da incisão cirúrgica. O procedimento cirúrgico 
teve duração de uma hora e meia. Feito ao final do procedimen-
to: dipirona 20 mg/kg e ondansetrona 8 mg, além de sugamma-
dex 2 mg/kg para reversão do bloqueio neuromuscular por via 
endovenosa. Ao despertar, o paciente não referiu queixas e, 
avaliado em intervalos de 4 horas, nas 24 horas subsequentes, 
não necessitou de doses adicionais de opioides, obtendo na 
escala visual analógica de dor (EVA), a máxima pontuação de 3. 
DISCUSSÃO: O BGEP tem utilização consagrada no tratamento 
de cefaleias de difícil controle, dor crônica de regiões sensitivas 
contempladas pelo gânglio esfenopalatino, dentre outras aplica-
ções. A relação anatômica da sela túrcica com o gânglio faz com 
que o bloqueio do mesmo se torne uma ferramenta importante 
para o controle da dor pós-operatória dos pacientes submetidos 
a procedimentos transesfenoidais, além de possíveis benefícios 
secundários de menor utilização de opioides no intraoperatório, 
menores índices de náuseas e vômitos, dentre outros. Soma-se a 
isso a segurança do bloqueio, que apresenta efeitos adversos mí-
nimos (sangramento pós-nasal e reações alérgicas ao anestésico 
local, por exemplo). Logo, o BGEP deve ser levado em considera-
ção devido aos inúmeros potenciais benefícios para os procedi-
mentos transesfenoidais.
Referências

Rezaeian A, Hashemi SM, Dokhanchi ZS. Effect of sphenopalatine ganglion block 
with bupivacaine on postoperative pain in patients undergoing endoscopic sinus 
surgery. Allergy Rhinol. 2019; 10:1-5 .

Gaiser RR. Postdural puncture headache: an evidence-based aproach. Anesthesiol 
Clin. 2017; 35:157-167.

TERAPÊUTICA DA DOR 
E CUIDADOS PALIATIVOS

007 - Analgesia com metadona oral e infusão 
venosa prolongada de cetamina em paciente 
com queimadura extensa
Autores: Cecília Daniele de Azevedo Nobre, Juliana Schvartz da Silva, 
Cristiane da Cruz Chaves, Vanessa Maria Barone Moraes Terra Cunha.

Instituição: Casa de Saúde São José - Acadêmica de Medicina Estácio de Sá 

INTRODUÇÃO: O controle álgico de pacientes queimados é de-
safio constante nas unidades clínicas e intensivas. Habitualmen-
te, são utilizados analgésicos comuns e opioides regularmente, 
porém, durante as atividades diárias e intervenções cirúrgicas, 
ocorrem períodos de controle inadequado da dor e/ou efeitos 
colaterais medicamentosos limitantes (náuseas, vômitos, consti-
pação e sonolência) que comprometem a melhora clínica global 
destes pacientes. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 36 anos, 
internada para tratamento de queimadura de segundo e tercei-
ro graus, estimada em 40% da superfície corporal (face, regiões 
cervical, torácica, dorsal, abdominal, membros superiores e infe-
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riores), necessitando de curativos e enxertia extensos e seriados 
sob anestesia geral, evolui com dor intensa diária, apesar do uso 
regular de tramadol 400 mg, pregabalina 300 mg, venlafaxina 
150 mg, dipirona 4 g e clonazepam 2 mg. Realizada rotação para 
metadona oral com aumentos progressivos, atingindo 45 mg 
dose total e uso de cerca de cinco resgates diários de morfina, 
houve apenas redução de 50% da intensidade da dor e mantida 
a limitação funcional, associando-se, ainda, constipação de difícil 
manejo. Optou-se por iniciar infusão contínua de cetamina, sob 
monitorização cardiorrespiratória na unidade de terapia inten-
siva. No período de 21 dias foram utilizadas doses de 0,1 a 0,2 
mg/kg/h sem intercorrências como sonolência, sonhos vívidos, 
alucinações, náuseas, vômitos, agitação ou alterações hemodi-
nâmicas. Houve redução da dose diária de metadona para 30 
mg e da necessidade de resgates, além da reversão da consti-
pação. Dois dias após cessados os procedimentos de enxertia, 
foi realizado desmame da cetamina, mantendo-se sustentado 
controle álgico, com posterior e gradual redução da metadona, 
atingindo em 5 dias a dose de 15 mg diárias. DISCUSSÃO: Neste 
caso, com a infusão contínua prolongada de cetamina, evitou-se 
hiperalgesia e fenômeno de wind-up, possivelmente por reduzir 
a hiperexcitabilidade central por sua ação no receptor n-metil-d-
-aspartato (NMDA), propiciando controle álgico adequado, em 
estratégia poupadora de opioides, reduzindo progressivamente 
seu consumo (maior do que 60%), evitando-se efeitos colaterais.  
A cetamina infusão contínua (0,1 a 0,2 mg/kg/h) pode ser adju-
vante eficaz e seguro no manejo de paciente grande queimado.
Referências

Edrich T, Friedrich A, Eltzschig H, et al. Ketamine for long-term sedation and analge-
sia of burn patient. Anesth Analg, 2004; 99:893-895.

McGuinness SK, Wasiak J, Symons J, et al. A systematic review of ketamine as an 
analgesic agent in adult burn injuries. Pain Med. 2011; 121551–1558. 

056 - Avaliação de dor pós-operatória em 
pacientes de um hospital particular do sul do 
estado de Santa Catarina
Autores: Tuany Batista Santos, Rafaela Menezes de Oliveira, Jean Abreu 
Machado.

Instituições: Unisul Tubarão - Hospital Socimed 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor é uma das principais mani-
festações de pacientes em pós-operatório e suas complicações 
podem ser evitadas com a utilização de analgesia adequada. O 
relato de dor de um paciente deve ser sempre respeitado. Escalas 
de classificação são utilizadas para sua avaliação, transformando 
a sensação dolorosa em um parâmetro objetivo. É necessário 
estudar dor pós-operatória (DPO), visto que seu controle é fator 
determinante para a recuperação pós-anestésica, restabeleci-
mento de funções orgânicas e alta precoce. O objetivo do estudo 
foi avaliar a intensidade da dor, por meio da Escala Visual Analó-
gica (EVA), em pacientes no período pós-operatório. Além disso, 
verificar a existência de associação entre técnica anestésica, pro-
cedimento cirúrgico, modalidade de analgesia e DPO. MÉTODO: 
Estudo observacional transversal com uso de dados secundá-
rios. Foram avaliados 1,021 registros de pacientes submetidos à 
internação pós-operatória em um hospital particular do sul de 
Santa Catarina, entre dezembro de 2018 a maio de 2020. Foram 
incluídos na pesquisa pacientes com idade igual ou superior a 18 
anos com dados em prontuários relacionados à EVA. Foram cole-
tadas variáveis sociodemográficas, anestésico-cirúrgicas e infor-
mações de pós-operatório. A análise estatística foi efetuada no 

software GraphPad Prism 9.0. A presente pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição responsável. RE-
SULTADOS: A incidência de dor pós-operatória no 1º pós-opera-
tório (PO) foi de 65,5%, sendo EVA 1 o valor mais frequentemen-
te encontrado (16,9%). A incidência no 2º PO reduziu para 12,8% 
com o valor mais prevalente como EVA 2 (4,2%). Por fim, no 3º 
PO, apenas 4,1% dos pacientes relataram dor, observando-se 
EVA 1 o score mais relatado (1,8%). As mulheres queixam-se mais 
de dor que os homens no 1º PO (p = 0,006). O menor relato de 
dor no 3º PO ocorreu nos pacientes que receberam raquianes-
tesia (9%). Os pacientes que se submeteram à cirurgia cardíaca 
foram os que mais queixaram-se de dor no 1º PO (76%) e 2º PO 
(62%). Já no 3º PO, os que realizaram cirurgia torácica relataram 
mais dor (50%). Constatou-se que analgesia com PCA endove-
noso apresentou menor score de dor no 2º PO (p = 0,008) em 
relação à PCA peridural. CONCLUSÕES: A maioria dos pacientes 
relatou dor no 1º PO, sendo o score 1, o mais relatado. A incidên-
cia de dor reduziu no 2º e 3º PO. O baixo nível de dor demonstra 
um controle eficaz no pós-operatório. No hospital em que este 
estudo foi realizado há Serviço de Tratamento de Dor Aguda, o 
que provavelmente justifica a baixa ocorrência de dor, haja vis-
ta que a abordagem multimodal resulta em menor prevalência 
de dor no período pós-cirúrgico. Os resultados dessa pesquisa 
permitem o conhecimento mais abrangente pelos anestesiolo-
gistas, possibilitando condutas mais assertivas e direcionadas na 
prevenção e no tratamento da dor pós-operatória.
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072 - Bloqueio do gânglio estrelado em 
arritmia ventricular refratária: relato de caso
Autores: Taisa Guimarães Mesquita, Raul Guilherme Simões Leite, Gus-
tavo Márcio Silvino Assunção, Joana Angélica Vaz de Melo, Isabella 
Pelegrine Miguel Rodrigues, Natália Alves de Siqueira.

Instituição: Hospital Felicio Rocho 

INTRODUÇÃO: A arritmia ventricular é um evento grave e po-
tencialmente fatal, onde o sistema nervoso simpático está envol-
vido no seu surgimento e manutenção. O bloqueio do gânglio 
estrelado é uma alternativa terapêutica para restaurar o equilí-
brio do sistema nervoso autônomo, diminuindo a ocorrência 
de arritmias refratárias a tratamento convencional. Dessa forma, 
se comporta como uma ponte até a instauração de tratamento 
definitivo, como ablação, simpatectomia cirúrgica e transplan-
te cardíaco. RELATO DE CASO: Masculino, 61 anos, história de 
cardiomiopatia isquêmica grave com fração de ejeção reduzida 
e portador de cardiodesfibrilador implantável (CDI). Internado 
com quadro de tempestade elétrica, tendo 9 choques aplica-
dos pelo CDI no dia da internação. Na admissão, foi administra-
do metoprolol e deslanósido, sem melhora do quadro. Iniciado 
amiodarona, que foi substituída por lidocaína, devido à história 
de pneumopatia induzida pela amiodarona. Foi indicada abla-
ção por cateter de foco arritmogênico, aguardando procedimen-
to em unidade de terapia intensiva. Não apresentou novos epi-
sódios de arritmia por 10 dias, fazendo uso contínuo de lidocaína 
endovenosa. Porém, esta medicação foi suspensa por sinais de 
intoxicação, e o paciente recorreu com taquicardia ventricular 
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e novo choque aplicado pelo CDI. Foi optado pelo bloqueio de 
gânglio estrelado esquerdo, localizado por referência anatômi-
ca, com infusão de 7 ml de levobupivacaina a 2,5%. Foi obser-
vado aumento da temperatura do MSE, ptose palpebral e miose 
como sinais de bloqueio eficaz. Após uma semana, foi feito o blo-
queio do gânglio estrelado direito com a mesma técnica. Ambos 
os procedimentos foram isentos de complicações e a anticoagu-
lação foi suspensa 24 horas antes. O paciente não recorreu com 
arritmias ventriculares desde a realização do primeiro bloqueio 
e permaneceu internado até o tratamento definitivo, com abla-
ção por cateter, com modificação do substrato endocárdico do 
ventrículo esquerdo. Durante a internação, o paciente ainda 
intercorreu com endocardite associada ao CDI, com necessida-
de de retirada do dispositivo, permanecendo com marca-passo 
epicárdico temporário. Um marca-passo definitivo foi implanta-
do após a ablação por cateter e o tratamento de endocardite, 
possibilitando alta hospitalar com segurança. DISCUSSÃO: O 
bloqueio do gânglio estrelado pode ser realizado com auxílio 
de ultrassom, fluroscopia ou através de referências anatômicas. 
Neste caso, deve-se palpar a borda medial do músculo esterno-
cleidomastoide na altura de C6 e C7, cerca de 1 a 2 cm abaixo do 
nível da cartilagem tireoide, injetando o anestésico local entre o 
músculo e a traqueia, após aspiração negativa. Sua execução é 
segura e com baixo risco de complicações. Apesar da necessida-
de de estudos mais robustos sobre o tema, existem evidências 
de que o bloqueio do gânglio estrelado reduz episódios de arrit-
mias ventriculares refratárias à medicação convencional e deve 
ser considerado como alternativa terapêutica nesses casos.
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090 - Conduta analgésica em paciente 
portador de dor crônica
Autores: Renato Roberto Piccolo, Mônica Braga da Cunha Gobbo, Verô-
nica Pustrelo Damião, Renata de Paula Lian, Vitoria Carvalho Guima-
rães dos santos, Douglas Hidalgo Zati.

Instituição: Hospital Puc-Campinas 

INTRODUÇÃO: Pacientes com dor crônica submetidos a pro-
cedimentos cirúrgicos são sempre um desafio para o aneste-
siologista, devido ao difícil manejo e controle da dor no pré e 
pós-operatório. Dessa forma se faz extremamente necessária a 
avaliação pré-anestésica cautelosa, associada a uma estratégia 
anestésica pensando em longo prazo para se obter um desfecho 
favorável nessa população. RELATO DE CASO: Paciente FL, 1,78 
m, 75 kg, 71 anos, portador de insuficiência arterial crônica, inter-
nado aos cuidados da equipe de cirurgia vascular devido à dor 
em membros inferiores, lesão trófica e indicação de amputação 
supra-patelar bilateral. Paciente em repouso referia dor 10/10 em 
escala numérica verbal, bilateral, lancinante, em todo o membro 
abaixo do joelho, contínua e incapacitante, já em uso de 30 mg 
de morfina via oral (VO) 6/6h, gabapentina 300 mg 6/6h VO, pa-
racetamol 500 mg 8/8h VO, dipirona 1 g 6/6h intravenoso (IV) e 
tramadol 100 mg 8/8h IV. Após a internação, foi iniciado otimiza-
ção de medicações analgésicas no pré-operatório dois dias antes 
da cirurgia, com aumento de dose de gabapentina para 600 mg 
8/8h, introdução de amitriptilina 25 mg à noite e resgate IV de 
2 mg de morfina, conforme necessário. Orientado a suspensão 

de cilostazol 48 horas antes do procedimento para realização de 
anestesia do neuroeixo. Paciente entrou em centro cirúrgico re-
ferindo dor 10/10. Realizada sedação com 2 mg de midazolam, 
100 mcg de fentanil e 30 mg de dextrocetamina IV. Optado por 
duplo bloqueio de neuroeixo, sendo realizada peridural lombar 
para passagem de catéter e raquianestesia para anestesia no 
intraoperatório, com 18 mg de bupivacaína isobárica associada 
a 60 mcg de morfina. O procedimento decorreu sem intercor-
rências. Para o pós-operatório (PO), optou-se por analgesia via 
cateter peridural com bólus intermitentes de 8 ml ropivacaína 
0,2% 6/6 h associada à morfina 1 mg 12/12h, com excelente con-
trole álgico e possibilidade de desmame de opioides de resgate 
IV e de uso contínuo. Devido à histórico de dor crônica, mantido 
cateter peridural até PO4, sendo que em PO3 foi iniciado espaça-
mento de analgesia com 8 ml de ropivacaína 0,2% para 12/12h, 
até desmame e transição para medicações via oral. Paciente per-
maneceu internado até PO5, com mais de 24 horas sem cateter 
peridural e sem necessidade de resgate IV de analgésicos, rece-
bendo gabapentina 300 mg 8/8h, paracetamol 500 mg 8/8h e 
dipirona 500 mg 6/6h VO. Orientado seguimento ambulatorial 
com especialidade de dor. DISCUSSÃO: Na abordagem do caso, 
foi realizada a otimização das medicações de uso contínuo no 
pré-operatório e a suspensão do antiagregante, de modo a pos-
sibilitar a técnica anestésica empregada. Além disso, com o cate-
ter peridural de longa permanência, conseguiu-se bom controle 
álgico do paciente e adequação das medicações para o pós-ope-
ratório, possibilitando o bom desfecho apresentado.
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101 - Efeito de bloqueios regionais guiados 
por ultrassonografia na dor pós-operatória de 
pacientes submetidos à herniorrafia inguinal 
aberta: revisão narrativa
Autores: Louise Leão Sênos, Pedro Teixeira da Silva, Marcelo Cursino Pin-
to dos Santos, Haward Hideo Uoieno Iosto, Brynner Mota Buçard.

Instituições: Hospital Federal de Bonsucesso - Hospital Federal de Ipanema

INTRODUÇÃO: A dor pós-operatória é uma das principais 
complicações em pacientes submetidos à herniorrafia inguinal 
aberta. Quando em sua manifestação aguda, a dor causa pre-
juízos no desempenho de atividades diárias e na capacidade 
laboral dos pacientes e, além disso, é um dos principais fatores 
de risco para o desenvolvimento de dor crônica. Esta, por sua 
vez, tem incidência reportada de 11% após cirurgias de her-
niorrafia e tem grande impacto na qualidade de vida destes 
pacientes. DESCRIÇÃO: Como alternativa de analgesia para 
herniorrafias inguinais abertas, vêm sendo descritos bloqueios 
regionais guiados por ultrassonografia, dentre eles, o bloqueio 
dos nervos ílioinguinal e ílio-hipogástrico (IIGIH) e o bloqueio 
do plano transverso do abdome (TAP). Os bloqueios IIGIH e TAP 
se mostram como boas alternativas de analgesia preemptiva, 
contribuindo para a diminuição da incidência de dor pós-ope-
ratória. DISCUSSÃO: Suspeita-se que a dor aguda promova 
alterações que levariam à dor crônica, ou então que as dores 
aguda e crônica dividam a mesma fisiopatologia. A dor crônica, 
é definida pela International Association for the Study of Pain 
como dor desenvolvida após o procedimento cirúrgico com 
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duração de pelo menos dois meses e com outras causas exclu-
ídas (malignidade, infecções crônicas), além de considerada e 
excluída a possibilidade de ter sido causada por condição pré-
-existente. Quanto a dor aguda ser fator de risco para o surgi-
mento de dor crônica, o mecanismo parece estar relacionado 
a uma hipersensibilização no Sistema Nervoso Central. Isto se 
dá, provavelmente, por responsividade exacerbada de recep-
tores nociceptivos e está associada a alterações celulares (au-
mento da excitabilidade de membrana), e moleculares (recep-
tores glutamatérgicos e fatores de transcrição com síntese de 
proteínas) em longo prazo. Devido a essa sensibilização cen-
tral, estímulos que seriam normais (ou até mesmo inexistentes) 
passam a ser percebidos como dor. Daí vem a importância do 
controle da dor aguda, tanto por melhorar a qualidade de vida, 
quanto por reduzir a incidência de dor crônica. O controle da 
dor pós-operatória com os bloqueios IIGIH e TAP em pacientes 
submetidos à herniorrafia inguinal unilateral foi reconhecido 
por diversos ensaios clínicos randomizados controlados e revi-
sões sistemáticas que incluíram esses ensaios. No entanto, tais 
estudos falham em estabelecer alguma preponderância de um 
bloqueio sobre o outro.
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104 - Efetividade do bloqueio simpático 
percutâneo e de gânglio dorsal após síndrome 
da artéria espinhal anterior: relato de caso
Autores: Sérgio Mariano Zuazo, Gabriela Rocha Lauretti, Célia Oliveira.

Instituição: Universidade do Estado de São Paulo 

INTRODUÇÃO: A síndrome da Artéria Espinhal Anterior é cau-
sada por qualquer etiologia que diminua o fluxo sanguíneo para 
a artéria espinhal anterior, o que pode resultar em paresia bila-
teral nos membros inferiores com diminuição da sensibilidade 
térmica e dolorosa em níveis abaixo do insulto isquêmico. RE-
LATO DE CASO: Paciente, feminino, 27 anos, foi submetido a 
uma anestesia epidural a nível de T11-T12, como complemento 
na analgesia para cirurgia plástica abdominal e lipoaspiração. Na 
recuperação anestésica, a paciente não apresentou movimentos 
em miótomos abaixo de T12-L1, tendo de ser submetida à resso-
nância magnética para exclusão de hematoma dural. O quadro 
estabeleceu-se então como paraplegia e déficit na função uriná-
ria e intestinal. Entretanto, visando algum grau de recuperação, 
a paciente foi submetida inicialmente a doses semanais de 5 mg 
de lidocaína + 2.5 mcg de clonidina + 1 mg de dexametasona 
em bloqueios de gânglios torácicos simpáticos (T2 e T3) de for-
ma alternada entre os lados, além de gânglios dorsais lombares 
de L1-S1 (topografia femoral e ciática) com a mesma dosagem. 
Após 3 meses, tal  estratégia passou a ser quinzenal e, após 
um mês, mensal. Vale ressaltar que uma vez por mês, uma das 
doses de bloqueio de gânglios lombares L1-S1 era substituída 
por bloqueios epidurais sacrais diluídos para 10 mL de solução 
fisiológica (5 mg dexametasona + 5 mcg clonidina + 20 mg li-
docaína), combinada com bloqueios bilaterais dos gânglios das 
raízes dorsais de L1-L3. Já no primeiro mês, as funções vesicais e 
intestinais melhoraram com duas semanas, a motora entretanto, 

teve melhora leve e gradual, sendo sempre acompanhada por 
fisioterapia diária. Após 9 meses de tratamento, ela foi capaz de 
caminhar com muletas. DISCUSSÃO: No passado não havia tra-
tamentos agudos para casos similares, restando como manejo 
de tal síndrome a identificação da etiologia de base, tratamento 
dos sintomas e prevenção de complicações, com prognóstico re-
servado. Diante do exposto, uma proposta mais intervencionis-
ta pode se mostrar como uma alternativa interessante para tais 
casos, tendo em vista a recuperação de 70% das funções, com 
retorno da independência.
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107 - ESP block lombar em lombalgia crônica: 
série de casos
Autores: Bárbara Caroline Silva de Siqueira, Julie Azevedo Araújo.

Instituição: Hospital Universitário Professor Edgard Santos 

INTRODUÇÃO: O bloqueio do plano do eretor da espinha (ESP 
block) tem sido usado em diversos procedimentos cirúrgicos 
como alternativa para analgesia e para reduzir consumo de 
opioides. Seu valor para manejo de lombalgia crônica também 
tem sido explorado. Apresentamos uma série inicial de três ca-
sos de dor lombar crônica e suas respostas ao ESP block lombar, 
enquanto acompanhados ambulatorialmente. RELATO DE CA-
SOS: Caso 1: 56 anos, masculino, acompanhado por dor crônica 
lombar com irradiação para membro inferior direito secundária 
a hérnias lombares em L4/L5 e L5/S1, em uso de pregabalina 75 
mg e já tendo realizado bloqueio peridural analgésico duas ve-
zes, não desejando realizar novo bloqueio de neuroeixo. Optado 
por ESP block lombar com 20 ml em cada lado de bupivacaína, 
sem vasoconstritor, a 0,2%, com melhora imediata do quadro 
álgico. Suspenso pregabalina. Paciente relata melhora completa 
por uma semana e retorno da dor com menor intensidade (ape-
nas ciatalgia à direita), que melhorou após bloqueio do músculo 
piriforme à direita. Caso 2: 50 anos, masculino, com dor lombar 
crônica sem irradiação, não aderente ao tratamento medica-
mentoso via oral e pouca resposta à fisioterapia devido à dor ao 
performar exercícios. Aceitou realizar ESP block lombar com 20 
ml bilateralmente de bupivacaína, sem vasoconstritor, a 0,2%, 
com melhora instantânea da lombalgia. Manteve-se sem dor 
por duas semanas, retornando com leve intensidade, sem atra-
palhar fisioterapia e vida cotidiana. Caso 3: 60 anos, masculino, 
apresentando lombociatalgia intensa com irradiação para mem-
bro inferior esquerdo secundária a hérnias lombares em L3/L4, 
L4/L5 e L5/S1, além de componente miofascial, que limitava 
deambulação. Inicialmente abordado com bloqueios de pontos 
gatilhos lombares e bloqueios do piriforme à esquerda, além de 
introdução de opioide fraco associado a adjuvantes, retornando 
em menos de uma semana para controle álgico e com efeitos co-
laterais dos medicamentos orais. Realizado ESP block lombar (20 
ml de bupivacaína, sem vasoconstritor, 0,2%, metilprednisolona 
20 mg e clonidina 50 mcg, bilateralmente), associado a bloqueio 
do piriforme à esquerda, com boa resposta, manteve-se sem dor 
após bloqueio por uma semana, retornando a nível moderado e 
comparacendo a nova consulta para novo ESP block após duas 
semanas do primeiro bloqueio. DISCUSSÃO: Em todos os casos 
relatos, os pacientes consideraram a analgesia satisfatória, re-
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duziram uso de adjuvantes e opioides, assim como seus efeitos 
colaterais, e passaram de dor intensa para dor leve e controlada. 
Um estudo com série de 10 casos relata desfecho satisfatório 
com ESP block lombar em volume de 20 ml bilateralmente, com 
média de duração da analgesia de 20,8 dias, redução do uso de 
drogas sistêmicas e melhor reabilitação. Trata-se de uma técni-
ca guiada por USG de fácil realização e segura, sem bloqueio 
motor, com boa resposta, que necessita de mais estudos e 
maiores amostras para avaliar eficácia em diferentes tipos de 
lombalgia crônica.
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177 - O controle álgico de metástases ósseas 
com o uso de denosumab: uma revisão 
narrativa
Autores: Letícia Azevedo Sarmento, Kamille Costa Nunes, Julia Alves 
Santos, Victória Guerra Abdias, Luise Oliveira Ribeiro da Silva, Miguel 
Felipe Tenório da Silva.

Instituição: Universidade Tiradentes Clínica Oncohematos 

JUSTIFICATIVA: A metástase óssea nos pacientes oncológicos 
é um sítio bastante comum e está relacionada à diminuição 
da capacidade funcional. Um dos principais sintomas esque-
léticos associados é a dor óssea, especialmente ao movimento, 
culminando em uma menor qualidade de vida ao paciente. Os 
inibidores de osteoclastos, também conhecidos como agen-
tes anti-reabsortivos, são usados em conjunto ao tratamento 
do câncer para auxiliar o manejo da dor e deterioração óssea. 
Dentro dessa classe de inibidores, destacam-se os bisfosfona-
tos (BPs) e, mais recentemente, foram desenvolvidas terapêu-
ticas com anticorpos monoclonais capazes de interferir em 
pontos cruciais da via de reabsorção óssea. Uma dessas novas 
terapias-alvo foi denominada como denosumabe (DMAB) e 
diversos estudos estão sendo direcionados para entender me-
lhor a sua utilidade em pacientes que não responderam ou são 
refratários à terapia com BPs. OBJETIVOS: Discutir o uso do an-
ticorpo monoclonal totalmente humano, o denosumab, seus 
efeitos analgésicos e o decréscimo da intensidade da dor ós-
sea quando usado como terapia adjuvante. MÉTODO: Trata-se 
de uma revisão narrativa, utilizando a base de dados Pubmed, 
com o recorte temporal entre 2011 a 2021. As palavras-chave 
utilizadas na busca foram: bone pain, denosumab e antibodies. 
Os critérios de inclusão foram: texto completo grátis, artigos 
no idioma inglês, estudos do tipo ensaio clínico, teste contro-
lado randomizado e revisão sistemática. Os critérios de exclu-
são foram os artigos que não abordavam a temática proposta. 
RESULTADOS: Os pacientes que experimentaram eventos re-
lacionados ao esqueleto (EREs), como a ocorrência de fratura 
patológica, radiação óssea, cirurgia óssea e compressão da me-
dula espinhal, estão em maior risco de aumento da dor e uso 
de analgésico opioide. Ao prevenir os EREs, os agentes direcio-
nados aos ossos, como DMAB, podem retardar o agravamento 
do quadro álgico. Os resultados de estudos randomizados, que 
envolveram 5,723 pacientes com metástases ósseas de cân-
cer de mama, câncer de próstata, tumores avançados sólidos 
(excluindo mama ou próstata) ou mieloma múltiplo, mostra-

ram melhorias em resultados de dor relatados pelo paciente 
associados a DMAB subcutâneo 120 mg em comparação com 
outros inibidores de osteoclastos. Esse fármaco forneceu uma 
melhora de 10% na qualidade de vida relacionada à saúde, 
sendo associado também a um risco 8% menor de aumento 
na intensidade da dor e reduzindo o uso de opioides fortes em 
cerca de 13,4%. CONCLUSÕES: Ao ser comparado com outros 
agentes anti-reabsortivos, o DMAB mostrou-se mais eficiente 
quanto ao controle álgico, impactando positivamente a quali-
dade de vida global do paciente. Além disso, ao agir na origem 
da dor, ainda foi capaz de reduzir o uso de analgésicos opioi-
des fortes, frequentemente administrados no manejo da dor 
em pacientes que experimentaram EREs.
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237 - Tratamento da dor em neuralgia pós-
herpética de localização incomum
Autores: Alberto Freaza Lobão Bastos, Felipe Peres Nazário, Marcele Mo-
reth da Silva, Paula Cristina Leitão de Assunção, Ivani Correia Mesquita, 
Nivaldo Ribeiro Villela.

Instituição: UERJ 

INTRODUÇÃO: A dor é uma experiência sensitiva e emocional 
desagradável, associada, ou semelhante àquela associada, a 
uma lesão tecidual real ou potencial. A Dor Neuropática (DN) 
tem etiologia multifatorial e prevalência de 7 a 8% na popula-
ção. Pode cronificar e apresentar alterações sensitivas, motoras 
e sinais autonômicos. O vírus varicela zoster, na forma latente 
e reativada, é uma das causas de dor neuropática por se alojar 
no gânglio da raiz dorsal (GRD). O vírus se replica no GRD e se 
desloca no nervo aferente da pele, causando lesões cutâneas 
dolorosas com risco de cronificação, se não tratadas adequada-
mente na fase aguda ou subaguda. RELATO DE CASO: Pacien-
te masculino, 68 anos, 80 kg, com Leucemia Linfocítica Crônica, 
é admitido no ambulatório de dor, com quadro de Herpes Zós-
ter há cerca de três meses, tendo feito tratamento com aciclo-
vir e corticóide, queixando-se ainda de dor EVA 10, refratária a 
analgésicos simples, opioides e AINES. Apresenta lesões cica-
triciais em dermátomos C8-T1 abaixo do cotovelo, parestesia 
em antebraço, 4º e 5º quirodáctilos em região de nervo ulnar 
e paresia em mão direita. Iniciado pregabalina 150 mg/dia, di-
pirona 4 g/dia e nortriptilina 10 mg/dia, associado a bloqueio 
de plexo braquial direito via supraclavicular com ropivacaína 
0,2% 20 ml + dexametasona 10 mg, objetivando o tronco in-
ferior e bloqueio do gânglio estrelado (GE) com lidocaína 1% 
5 ml, com melhora parcial da dor por 40 dias, mantendo EVA 
5. Em sequência, realizados dois bloqueios similares ao primei-
ro, com intervalo de 15 dias evoluindo com melhora gradual, 
mantendo EVA 3. Encaminhado ao grupo multidisciplinar de 
autogerenciamento da dor. DISCUSSÃO: Sendo as apresenta-
ções mais comuns de herpes zoster, torácicas e trigeminais, o 
caso se destaca pelo acometimento de GRD em C8 e T1. Com 
objetivo de interromper a aferência do estímulo nociceptivo 
e reduzir o risco de sensibilização central da dor, foram reali-
zados simultaneamente o bloqueio do sistema nervoso peri-
férico e simpático. Além disso, a escolha pelo bloqueio do GE 
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justifica-se por fazer parte da inervação simpática dos mem-
bros superiores na maioria dos pacientes. Considerando que 
neuralgia pós-herpética é uma patologia de difícil tratamento 
e mesmo com tratamento otimizado, cerca de 20 a 30% po-
dem cronificar, a abordagem descrita realizada precocemente 
contribuiu para uma melhor evolução e desfecho do caso.
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240 - Um caso incomum de dor crônica 
relacionado à síndrome de Brown-Séquard
Autores: Ana Carolina Meireles do Carmo, Bruno Vítor Martins Santiago, 
Maud Parise, Nivaldo Ribeiro Villela, Odilea Rangel Gonçalves.

Instituições: Hospital Universitário Pedro Ernesto - Hospital Naval 
Marcílio Dias 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Brown-Séquard caracteriza-se 
clinicamente pela hemissecção medular, e corresponde a aproxi-
madamente 3% de todas as lesões medulares traumáticas, sendo 
mais comumente causada por arma branca. Clinicamente, apre-
senta-se com perda da motricidade voluntária ipsilateral à lesão, 
perda do tato discriminativo, da sensibilidade proprioceptiva e 
vibratória ipsilateral à lesão, e perda da sensibilidade termoalgé-
sica contralateral à lesão. Objetiva-se relatar um caso incomum 
de sua apresentação, devido à presença de sintoma positivo (dor 
crônica de difícil controle), abaixo do território lesionado. RELA-
TO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 36 anos, com história 
de acidente automobilístico há 8 anos, resultando em traumatis-
mo e lesão da coluna cervical (C5-C6). Foi submetido a procedi-
mento cirúrgico para a correção da fratura, entretanto, evoluiu 
com a síndrome de Brown-Sèquard, necessitando de andador 
para a locomoção. Além disso, referia dores na região cervical 
posterior, lombar, inguinal esquerda e no membro superior es-
querdo. Descrevia a dor como sendo em queimação e, por vezes, 
choque, atingindo uma pontuação de 8/10 na escala visual ana-
lógica. Ao exame, apresentava hemiparesia à esquerda, com es-
pasticidade e sinal de Hoffmam e Babinsk à esquerda, associados 
à alodínea no membro superior esquerdo, além de hipostesia no 
membro superior direito. Escore DN 4 > 4/12. RNM da região cer-
vical evidenciando a artrodese, além da redução da espessura da 
medula, ao nível de C5-C6, sugerindo mielomalácia. Foi inicia-
da gabapentina, com aumento gradual da dose (900 mg/dia), e 
melhora de 50% dos sintomas; porém, com efeitos adversos que 
dificultaram a progressão da dose, levando à substituição pela 
duloxetina 30 mg/dia. O paciente foi encaminhado a um grupo 
de autogerenciamento da dor, avaliando-se a questão de se in-
troduzir um relaxante muscular para espasticidade (baclofeno) 
ou proceder com a estimulação magnética transcraniana (atuan-
do no componente neuropático). O paciente segue em acompa-
nhamento pela clínica de dor. DISCUSSÃO: Esse relato de caso 
traz à discussão uma apresentação pouco comum da síndrome 
de Brown Sèquard, a qual cursa, habitualmente, com sinais ne-
gativos. Entretanto, o paciente apresentava além da espastici-
dade (que pode ser uma causa de dor nesses pacientes), a dor 
neuropática central. Sabe-se que a dor neuropática é de difícil 
controle, considerando-se como meta uma melhora de 30% dos 
sintomas. Este caso reforça os desafios no manejo clínico destes 
pacientes, bem como a importância da avaliação cuidadosa para 
a tomada de decisão.
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246 - Uso de cannabis sativa no tratamento de 
dor neuropática crônica: relato de caso
Autores: Pamela Luperi Ribeiro Lo Duca, Lucas de Souza Lima, Marcelo 
Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço Furigo, Anny Sugi-
sawa, Daniel Varoni Schneider.

Instituição: Hospital São Camilo Pompéia 

INTRODUÇÃO: A Cannabis Sativa é uma planta associada a di-
versos efeitos psicoativos e medicinais. Os principais constituin-
tes são o delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) e o canabidiol (CBD). 
Na última década, houve avanços nas pesquisas em buscar de 
determinar os efeitos dos canabinoides na neurotransmissão 
nociceptiva. A maioria dos estudos que avaliaram a eficácia 
dos canabinoides no tratamento de dor neuropática crônica 
demonstraram benefício desta terapêutica. RELATO DE CASO: 
Masculino, 56 anos, empresário, com história de dor neuropáti-
ca em região lombar e coxas bilateralmente do tipo queimação, 
associada à alodínea há 6 anos, após trauma raquimedular que 
o deixou paraplégico. Intensidade da dor 9 na escala verbal nu-
mérica, decaindo para 4, após uso de morfina. Apresenta crises 
regulares de dores intensas (EVN 10), necessitando uso de mor-
fina endovenosa aproximadamente a cada 45 dias no pronto 
socorro. Prejuízo significante na qualidade de vida e no sono. 
Nos últimos 3 anos, realizou artrodese de coluna lombar T9-L2, 
rizotomia, bloqueio facetário e bloqueio simpático venoso, sem 
sucesso. Realiza fisioterapia regularmente. Estava em uso de 
amitriptilina 25 mg/noite, pregabalina 75 mg 12/12 horas, me-
tadona 10 mg 8/8 horas, morfina 30 mg de resgate (uso médio 
duas vezes por semana), baclofeno 10 mg 12/12 horas, dipirona 
1 g 8/8 horas. Introduzido óleo de canabidiol 1% 2 gotas/2 vezes 
ao dia, com aumento posterior para 3 gotas, 2 vezes ao dia. Após 
3 meses de tratamento, paciente relata pouca melhora do qua-
dro álgico, com diminuição de apenas 1 ponto na escala visual 
numérica. Não houve diminuição do uso de morfina de resgate 
via oral ou endovenosa. Entretanto, paciente descreve melhora 
na qualidade do sono e nenhum efeito colateral, o que o esti-
mulou a continuar o tratamento. DISCUSSÃO: O impacto na 
qualidade de vida dos pacientes com dor crônica torna necessá-
rio o desenvolvimento de novos fármacos, ampliando o arsenal 
terapêutico disponível. Estudos em vários países demonstraram 
potencial analgésico dos canabinoides e há um interesse cres-
cente no assunto. Mas as evidências para o uso de canabinoides 
para este fim ainda são limitadas. Os estudos são heterogêneos 
em relação às formulações (concentração e proporção dos cons-
tituintes) e formas de administração (oral/inalada/sublingual) 
utilizadas. No caso apresentado, o efeito analgésico do óleo de 
canabidiol foi pouco significativo. Para serem considerados fár-
macos de primeira linha deverão ser realizados estudos mais 
homogêneos, com amostras maiores e de maior duração, permi-
tindo assim avaliar de forma consistente a eficácia e segurança 
destes fármacos. 
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247 - Uso de cateter de peridural em infusão 
contínua para manejo de dor em pacientes 
críticos
Autores: Karine Cristina Ghiggi, Henrique Tadashi Katayama, Zaqueu 
Connor Silva Filho, Clovis Teixeira de Souza Junior, Thomás Cé de Olivei-
ra, Felipe Goulart Pereira.

Instituição: Hospital Universitario Cajuru 

INTRODUÇÃO: O tratamento da dor pós-operatória tem como 
objetivo aliviar o sofrimento, possibilitar a mobilização pre-
coce, reduzir o tempo de internação hospitalar e alcançar a 
satisfação do paciente. No contexto da Terapia Intensiva, isso 
mostra-se ainda um grande desafio, muitas vezes relacionados 
à gravidade do paciente e aos efeitos colaterais das terapias 
farmacologias que são comumente usadas. Nesse relato, será 
apresentado um caso em que foi feito bloqueio de neuroeixo 
contínuo com cateter peridural em paciente com trauma grave 
de membros inferiores, possibilitando um controle adequado 
da dor, extubação precoce e alta para enfermaria em tempo 
menor que o usual. RELATO DE CASO: Paciente masculino, ASA 
1, 36 anos, vítima de acidente com máquina agrícola (colheita-
deira) e trauma em membros inferiores com amputação trau-
mática pré-tibial de ambas as pernas. Realizado procedimento 
com anestesia geral balanceada, sendo necessário início de 
droga vasoativas no intraoperatório. A final do procedimento, 
paciente encontrava-se compensando hemodinamicamente 
com noradrenalina 0,2 mcg/kg/min, mas apresentava sinais in-
diretos de dor, como taquicardia e superficialização do nível de 
consciência à mínima movimentação. Optou-se então por pas-
sagem de cateter de peridural lombar, nível L4-L5, com infusão 
contínua de solução de ropivacaina 0,25%, 10 ml/h. O paciente 
foi encaminhado a UTI após, com possibilidade de extubação 
após 24 horas da admissão, com relato de dor 0 na escala nu-
mérica da dor. 72 horas após a admissão na UTI, o paciente 
recebeu alta para enfermaria, sendo então realizado ajuste de 
medicação e acompanhamento do Serviço de Anestesiologia, 
com repiques em cateter, conforme necessidade. Paciente teve 
alta hospital após 8 dias da admissão, no acompanhamento, 
o paciente apresenta-se sem queixas álgicas relacionadas aos 
membros inferiores. DISCUSSÃO: Apesar da incipiente utili-
zação em pacientes críticos, a analgesia neuroaxial e os blo-
queios de nervos periféricos podem beneficiar pacientes cirúr-
gicos no pós-operatório. A administração de uma combinação 
de anestésicos locais e opioides pode ser realizada por infusão 
via cateter peridural para dor pós-operatória, combinação que 
reduz a dose necessária e a frequência dos efeitos colaterais. 
A lesão tecidual e de neurônios leva a uma sensibilização de 
nociceptores e facilitação da condução nervosa periférica e 
central, desencadeando os mecanismos de modificação da 
dor aguda em dor crônica. O primeiro passo na sequência de 
eventos que desencadeiam uma síndrome dolorosa é a trans-
formação dos estímulos agressivos em potencias de ação que, 
das fibras nervosas periféricas, são transferidos para o sistema 
nervoso central. No caso relatado, utilizamos a técnica para 
controle álgico agudo de trauma grave em membros inferio-
res, com o objetivo de prevenção de dor crônica no paciente 
com amputação bilateral e melhora da morbidade.
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UPDATE E MISCELÂNEA

011 - Anestesia com monitorização minimamente 
invasiva para retossigmoidectomia abdominal 
em paciente cardiopata portador de CDI e 
ressincronizador: relato de caso
Autores: Lorena Machado Marques, Larissa Cristelli de Sena, Maurício 
Vitor Machado Oliveira, Luciana Guimarães Gonçalves, Thobias Zapa-
terra Cesar, Sérgio Caetano da Silva.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: Este relato de caso discorre sobre o manejo 
anestésico de paciente cardiopata submetido à cirurgia de 
médio porte. RELATO DE CASO: paciente de 70 anos, 68 kg 
e 1,68 m, admitido para retossigmoidectomia por adenocar-
cinoma de sigmoide. Portador de ICFEr por cardiomiopatia 
dilatada (de provável etiologia etanólica) e de BRE com 160 
ms, tendo implantado CRT-D (Cardiac Resynchronization 
Therapy-Defibrillator) em 2019. Além disso, apresenta hi-
potireoidismo, dislipidemia e depressão. Classe funcional 
NHYA II. Suspendeu, no dia da cirurgia, furosemida e losar-
tana. Realizou reprogramação de CRT-D (modo VV0) no dia 
anterior. Na sala cirúrgica: monitorização com cardioscopia, 
oximetria, capnografia, temperatura, débito urinário, TOF, 
PVC e pressão arterial invasiva (PAI) conectada a dispositivo 
de monitorização minimamente invasiva com calibração in 
vitro. Colocação de pás de desfibrilador adesivas. Venóclise 
em MSD (16G). Raquianestesia a nível de L3-L4, agulha de 
Quinke 27 G, 400 mcg de morfina e 2 mg de bupivacaína iso-
bárica. Indução anestésica com etomidato 0,25 mg/kg, fenta-
nil 2 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg, sem 
repercussão hemodinâmica. Puncionado AVC em VJID com 
US, técnica rigorosamente asséptica, punção em plano, pas-
sagem de fio guia com introdução de menos de 10 cm devi-
do à presença de ressincronizador. Manutenção da anestesia 
com sevoflurano 0,8 CAM. Identificado choque cardiogênico, 
sendo tratado inicialmente com vasoconstritor. Observada 
redução de DC associada a significativo aumento do IRVS. 
Iniciada dobutamina e tituladas as doses de acordo com 
parâmetros macrocirculatórios e de microperfusão (SvcO2, 
gap de CO2 e lactato). Realizado teste de fluidorresponsivi-
dade, com aumento de 13% do DC. Ao término da cirurgia, 
paciente com noradrenalina 0,09 mcg/kg/min e dobutamina  
20 mcg/kg/min, gasometria sem distúrbios ácido-básicos ou 
hidroeletrolíticos, lactato de 1,39 mmol/L e normoglicêmico. 
Optado por extubação em sala, sem intercorrências. Evoluiu 
no POI em UTI com desmame de aminas em menos de 30 
horas, bom padrão respiratório e baixa demanda de opioide 
EV. DISCUSSÃO: o manejo dos pacientes portadores de CDI 
deve ser individualizado. A principal preocupação intraope-
ratória nestes casos é a interferência eletromagnética com o 
uso de eletrocautérios, que pode gerar inibição da estimu-
lação, dano ao gerador ou mesmo choques e estimulação 
antitaquiarritmia inadequados. O uso de ímã sobre os CDIs 
suspende sua função antitaquiarritmia, porém não altera o 
modo operacional do marca-passo para assíncrono. Uma vez 
reprogramado o dispositivo, deve-se colocar pás de desfi-
brilador no paciente. Usualmente, a posição anteroposterior 
padrão é preferida. Quanto à monitorização, o uso de parâ-
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metros dinâmicos está relacionado a melhores desfechos em 
pacientes de alto risco submetidos a cirurgias de médio ou 
grande porte, porém, as tomadas de decisões não devem ser 
baseadas somente nestes valores.
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019 - Anestesia em paciente portador de 
paraparesia espástica tropical associada ao 
Human T-Lymphoytropic Virus - 1 (HTLV-1)
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ca Braga da Cunha Gobbo, Renata de Paula Lian, Alana Biaggi Prado, 
Andressa Oliveira Hasbahr.

Instituição: Hospital e Maternidade Celso Pierro 

INTRODUÇÃO: A paraparesia espástica tropical (TSP) é uma 
doença neurológica degenerativa crônica associada à infec-
ção pelo vírus HTLV-1 de transmissão materno-fetal, sexual, 
transfusional ou através de pérfuro-cortantes. A fisiopato-
logia envolve destruição autoimune das células neurais pe-
los linfócitos T. As anormalidades sensoriais geralmente são 
brandas, mas alguns pacientes podem ter neuropatia peri-
férica. O principal sintoma são as alterações na marcha por 
diminuição da força nos membros inferiores. A abordagem 
anestésica apresenta peculiaridades e deve ser cuidadosa-
mente estudada e planejada para evitar complicações perio-
peratórias e progressão da doença. RELATO DE CASO: Ho-
mem, 79 anos, 80 kg, 1,81 m, ASA IIIE por hipertensão arterial 
mal controlada e diabetes melitus tipo II. Portador de HTLV 
há 15 anos evoluindo para TSP com paraplegia de membros 
inferiores. Em uso de losartana e glibencamida. Sem intercor-
rências anestésicas prévias. Evoluiu com colecistite aguda e 
indicação cirúrgica de urgência. Hemograma, função renal, 
ECG e raio-x de tórax normais, apresentando RNI 1,32 e AP 
56%. Admitido em sala operatória em bom estado geral, lúci-
do e orientado, eupneico, sem preditores de via aérea difícil, 
hipertenso (PA=145x90mmHg), ausculta cardiorrespiratória 
sem alterações, abdome distentido, hipertimpânico com 
massa palpável em hipocôndrio direito. Acesso venoso pe-
riférico prévio e monitorização com padrões mínimos + TOF 
Watch. Induzido à anestesia geral com fentanil 300 mcg, li-
docaína 1% S/V 80 mg, etomidato 20 mg, cetamina 30 mg, 
cisatracúrio 8 mg e manutenção com sevoflurano. Intubação 
orotraqueal difícil, cormack 3b, com sucesso na segunda ten-
tativa e uso de videolaringoscopia. Cirurgia com duração de 
145 minutos, sem intercorrências. Extubação em sala opera-
tória após TOF > 90% em ventilação espontânea e sem neces-
sidade de reversão do bloqueio neuromuscular. Evoluiu sem 
complicações e com alta da sala de recuperação pós-anes-
tésica. DISCUSSÃO: Há descrito na literatura que o propofol 
2-3mg/kg provoca diminuição da atividade eletromiográfica 
em 20% dos doentes. Os bloqueadores neuromusculares 
despolarizantes podem causar hipercalemia grave devido 
ao aumento do número de receptores extrajuncionais, oca-
sionado pela paraplegia. Os bloqueadores neuromusculares 
adespolarizantes podem apresentar ação prolongada sendo 

indicado monitorização do bloqueio neuromuscular. O blo-
queio do neuroeixo é contraindicado em indivíduos com do-
ença ou sintomatologia neurológica ativa, porém há relatos 
de casos de anestesia de neuroeixo sem dano neurológico 
residual ou aceleração da degeneração. Observou-se que a 
anestesia escolhida possibilitou o procedimento cirúrgico 
sem complicações perioperatórias e sem interferência ime-
diata na progressão da doença, porém a literatura acerca des-
se assunto é escassa para inferirmos condutas em diversos 
procedimentos aos quais esses pacientes podem ser subme-
tidos ao longo da vida.
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020 - Anestesia em paciente portadora de 
síndrome de Mounier-Kuhn: relato de caso
Autores: Lucas Martinelli da Silva, Guilherme Fernandes Lambert Silva, 
Ludimila Alves Franklin, Thales Gê de Oliveira, Andressa Cabral Moulin 
de Oliveira, Pablo Braga Gusman.

Instituição: Hospital Meridional 

INTRODUÇÃO: Apesar de raras, as síndromes congênitas e 
alterações anatômicas estão presentes no cotidiano do anes-
tesiologista e o manejo desses quadros é um desafio no pe-
ríodo perioperatório. Apresentamos o relato de caso de uma 
paciente com síndrome de Mounier-Kuhn ou traqueobronco-
megalia congênita, caracterizada por uma dilatação anormal 
da traqueia e dos brônquios principais. RELATO DE CASO: 
Paciente feminina, 50 anos, admitida para realizar tireoidec-
tomia total virtude diversos micronódulos na glândula. Em 
consulta pré-anestésica, foi informada ser portadora de sín-
drome de Mounier-Kuhn, caracterizada por uma broncopatia 
congênita. Paciente ainda referia quadro de fibrose pulmonar, 
deficiência visual total em ambos os olhos e fibromialgia. Re-
feria quadro de Covid-19 grave em janeiro/2021, tendo sido 
intubada e traqueostomizada na época, permanecendo com 
a ostomia por um mês. Negava demais comorbidades, alergias 
ou intercorrências prévias com anestesia. Fazia uso de haldol, 
clonazepam, gabapentina e salbutamol. Liberada pelo cardio-
logista e pneumologista para o procedimento cirúrgico. ASA 
III. Realizada monitorização com cardioscopia, oximetria de 
pulso, pressão arterial não invasiva, monitorização de consci-
ência intraoperatória, capnografia e monitoração de bloqueio 
motor. Venóclise em membro superior esquerdo com 18G. 
Optado por anestesia venosa total, indução com remifentanil 
em bomba e manutenção, propofol em bomba e manutenção, 
adjuvantes com lidocaína sem vasoconstritor 1 mg/kg, sulfato 
de magnésio 30 mg/kg, rocurônio 80 mg. Realizada ventilação 
sob máscara, sem dificuldade. Intubação orotraqueal realizada 
com videolaringoscópio e com tubo 7 mm com cuff, sem difi-
culdade. Paciente com curva de capnografia normal durante 
todo o procedimento, assim como ausculta pulmonar bilateral 
sem ruídos adventícios, apesar do histórico de pneumopatia e 
fibrose pulmonar. Mantendo níveis de saturação periférica de 
oxigênio acima de 97% durante procedimento. Após término 
da cirurgia, com monitorização do bloqueio neuromuscular, re-
alizado sugammadex 100 mg, com reversão total do bloqueio. 
Optado pela extubação da paciente em sala e encaminhada 
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para pós-operatório em Unidade de Terapia Intensiva para vigi-
lância, cuidados de pós-operatório e realização de fisioterapia 
ventilatória intensificada. DISCUSSÃO: A síndrome de Mou-
nier-Kuhn é uma traqueobroncomegalia congênita rara e oca-
siona dilatação de brônquios e traqueia, assim como infecções 
respiratórias de repetição. É importante ressaltar que a pa-
ciente no caso ainda apresentava histórico de infecção grave 
prévia por Covid-19, com intubação prolongada e traqueosto-
mia. O manejo de alterações anatômicas e síndromes raras no 
perioperatório torna-se um desafio para o anestesiologista em 
diversos aspectos. É importante ressaltar que a avaliação pré-
-anestésica torna-se um pilar importante no manejo e preparo 
desses pacientes para os procedimento anestésico-cirúrgicos.
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024 - Anestesia neuroaxial em paciente com 
acondroplasia 
Autores: Giuliana Soliani, Edgar Yugue, Caroline Irene de Carvalho Zold, 
Alana Biaggi Prado, Thaís Rainha de Sousa.

Instituição: Hospital PUC-Campinas 

INTRODUÇÃO: A acondroplasia é a displasia esquelética mais 
comum, com incidência em torno de 1/20.000 recém-nascidos, 
na qual há uma desproporção entre o desenvolvimento das es-
truturas ósseas e neurais, causando baixa estatura despropor-
cional caracterizada por macrocefalia, tronco longo e estreito 
e encurtamento dos membros. Além disso, outras alterações 
anatômicas se mostram importantes no contexto anestésico, 
como as de coluna vertebral, hipoplasia do terço médio da 
face, macroglossia e entre outras. A abordagem anestésica 
nesses pacientes apresenta múltiplos desafios que devem ser 
cuidadosamente estudados para evitar possíveis complica-
ções. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 15 anos, ASA II 
devido à acondroplasia, apresentando características clássicas 
de nanismo desproporcional como macrocefalia relativa, hipo-
plasia de terço médio da face, cifoescoliose acentuada e desvio 
de eixo dos membros inferiores, 38 kg, 1,08 m, sem anteceden-
tes anestésicos, exames pré-operatórios dentro da normalida-
de, em programação de cirurgia eletiva de osteotomia tibial 
bilateral para alongamento de membros inferiores. Paciente 
monitorizado com PANI, cardioscopia e oximetria, com cateter 
de O2 2L/minuto, realizada sedação com midazolam, fentanil 
e cetamina, punção raquidiana difícil, com êxito em aborda-
gem paramediana esquerda entre L3-L4 com agulha Quincke 
26G, com retorno de líquor incolor e injetado lentamente 12 
mg de bupivacaína 0,5% pesada, 20 mcg de fentanil espinhal 
e 40 mcg de morfina, sem intercorrências. Após 30 minutos da 
raquianestesia, paciente mantinha função motora, sensitiva e 
térmica preservadas, sendo optado por indução de anestesia 
geral com 100 mcg de fentanil e 80 mg de propofol e passa-
gem de máscara laríngea, com manutenção anestésica ina-
latória com sevoflurano. Após cerca de duas horas de proce-
dimento, paciente acorda da anestesia com bloqueio motor, 
sensitivo e térmico até nível de T6, permanecendo em sala de 
recuperação anestésica por mais duas horas até total remissão 
do bloqueio, sem queixas. DISCUSSÃO: Em casos de acondro-
plasia, existem diversos desafios e peculiaridades anestésicas 
tanto para anestesia geral - visto o alto risco de via aérea difí-
cil, compressão cérvico-medular, devido à estenose de forame 

magno ou canal vertebral, instabilidade atlanto-occipital e difi-
culdade na ventilação com máscara orofacial - quanto na anes-
tesia neuroaxial - tecnicamente difícil por conta de deformida-
des do corpo vertebral, cifoescolioses e dispersão anestésica 
imprevisível. Sabendo-se disso, optamos pela raquianestesia 
pela analgesia pós-operatória e redução de riscos relativos à 
via aérea, visto que o paciente não apresentava avaliação de 
neurologista ou exames de imagem que descartassem esteno-
ses e luxações cervicais. Diante da falha de bloqueio, a máscara 
laríngea foi a alternativa escolhida pela menor necessidade de 
hiperextensão cervical, poupando riscos de complicações neu-
rológicas.
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037 - Anestesia para correção de pé cavo 
bilateral em criança autista portadora de 
distrofia muscular de Duchenne
Autores: Gisele Ribeiro Londe Campos, João Paulo Jordão Pontes, Celso 
Eduardo Rezende Borges, Raissa Mendonça Porto Franco, Nubia Rodri-
gues Batista.

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia – MG 

INTRODUÇÃO: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) per-
tence ao grupo heterogêneo de doenças musculares progres-
sivas que variam em manifestação clínica. A DMD é caracteri-
zada por início precoce na infância, com rápida progressão da 
fraqueza muscular, levando à perda da capacidade de locomo-
ção na adolescência. A insuficiência respiratória progressiva e o 
envolvimento do músculo cardíaco finalmente levam à morte 
na terceira década de vida. Uma variedade de eventos críticos 
como hipercalemia, hipertermia, taquicardia, rabdomiólise e 
parada cardíaca, foram relatados anteriormente em pacientes 
com DMD expostos a agentes anestésicos inalatórios ou rela-
xantes musculares despolarizantes. No passado, essas compli-
cações foram interpretadas por alguns como indicadores de 
hipertermia maligna (HM). RELATO DE CASO: Masculino, 9 
anos, 32 kg, P2, portador de distrofia muscular de Duchenne 
e autismo, submetida à cirurgia para correção de pés cavos. A 
medicação pré-anestésica foi feita com midazolam 0,1 mg/kg 
por via oral. Os circuitos respiratórios foram lavados com fluxo 
de oxigênio a 100% com 10L por 30 minutos, após troca do 
material de reabsorção de CO2.  Após monitorização conven-
cional e uso de termômetro, foi puncionado acesso venoso 
periférico. Procedeu com oxigenação com O2 a 100% por três 
minutos e indução anestésica com propofol 10 mg, fentanil 
100 mcg e rocurônio 20 mg, com posterior intubação orotra-
queal com tubo de 5,5 mm, com balonete. Mantido em infu-
são contínua de remifentanil (0,3 µg.kg-1.min-1) e propofol em 
infusão alvo-controlada (6 µg.mL). O procedimento cirúrgico 
teve duração de 150 minutos, sem intercorrências. A analgesia 
pós-operatória foi feita com bloqueio de nervo ciático bilateral 
em fossa poplítea, guiado por ultrassom. Encaminhado à sala 
de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu por 60 mi-
nutos, sem intercorrências. CONCLUSÃO: Embora do ponto 
de vista genético, uma ligação entre a DMD e a HM, seja esta-
tisticamente improvável por estudos recentes, os anestésicos 
inalatórios e os relaxantes musculares despolarizantes, podem 
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desencadear uma variedade de reações metabólicas por meio 
de uma interação e ruptura da membrana celular defeituosa 
em células musculares com deficiência de distrofina nesses 
pacientes. Essas reações metabólicas são desencadeadas pelos 
mesmos agentes que deflagram a HM, mas por meio de uma 
fisiopatologia diferente. Portanto, os pacientes com DMD de-
vem ser monitorados cuidadosamente quando submetidos à 
anestesia geral e as substâncias desencadeantes bem conheci-
das devem ser evitadas. Por isso, optamos por preparo da sala 
similar ao de paciente susceptível a HM e o uso de anestesia 
venosa total. É importante ressaltar que a anestesia intrave-
nosa total deve ser cuidadosamente conduzida pelo risco de 
insuficiência cardíaca relacionada à doença preexistente em 
pacientes com distrofia de Duchenne.
Referências

Rohde D, Schmitt HJ, Winterpacht A et al. Duchenne muscular dystrophy and malig-
nant hyperthermia, Eur J Anaesthesiol. 2014; 31:341-342.

Litman RS, Griggs SM, Dowling JJ, eet al. Malignant hyperthermia susceptibility and 
related diseases. Anesthesiology. 2018; 128:159–167.

045 - Anestesia para tireoidectomia total por 
via transoral assistida por robô: novos desafios
Autores: Alexandre Nascimento de Carvalho, Lauro Afonso Côrtes Bog-
niotti, Ewerton Aryel Sales Sobreira, Mariano Paiva Souza.

Instituições: Hospital DASA Brasília - Hospital Regional do Gama 

INTRODUÇÃO: A tireoidectomia total por via transoral assisti-
da por robô e com monitorização neurofisiológica é realizada 
para extirpar neoplasias tireoidianas com precisão e evitan-
do-se lesão ao nervo laríngeo recorrente. O objetivo é obter 
acesso à região anterior do pescoço de forma minimamente 
invasiva e evitando cicatrizes visíveis. Relata-se um caso de 
paciente com carcinoma papilífero, com invasão linfonodal 
submetida à tireoidectomia total com esvaziamento cervical 
seletivo unilateral assistido por robô e monitorização neuro-
fisiológica, discutindo-se a estratégia anestésica. RELATO DE 
CASO: Paciente de 40 anos, com nódulo misto externamente à 
carótida comum esquerda na região supraclavicular e invasão 
cervical em níveis II, III, IV à esquerda e VI bilateral. Dois acessos 
venosos calibrosos, monitorização básica, pressão arterial in-
vasiva, BIS. Quimioprofilaxia antibiótica. Seguiu com indução 
e intubação, sem intercorrências. Manutenção com infusões 
de propofol TCI para manter BIS entre 40-50, dextrocetamina 
2 mcg/kg/min, dexmedetomidina 0,4 mcg/kg/h e remifentanil 
4 mg/ml (TCI), além de sevoflurano em concentrações amnés-
ticas (0,4 CAM). Bólus de  metaraminol ou efedrina com alvo 
de PAS > 90mmHg. Cirurgia iniciada após posicionamento dos 
trocartes do robô. Ao final, administrado parecoxibe, metopro-
lol, dexametasona, ondansetrona, dipirona e morfina intrave-
nosa. A exérese da lesão neoplásica ocorreu sem intercorrên-
cias. Tempo cirúrgico total de oito horas e meia. DISCUSSÃO: A 
evolução da tireoidectomia permitiu correções de neoplasias 
tireoidianas com maior precisão e resultados estéticos melho-
res. O anestesiologista deve posicionar a sua estação de tra-
balho na extremidade inferior do paciente, para permitir que 
os assistentes do cirurgião possam se mobilizar durante o pro-
cedimento e o robô seja posicionado na cabeça do paciente; 
deve manter o paciente imóvel para evitar lesão cervical pelo 
robô, sem contudo lançar mão de agentes paralisantes em vir-
tude da monitorização neurofisiológica do nervo laríngeo re-
corrente; deve estar atento à temperatura do paciente, devido 

ao tempo prolongado de cirurgia; garantir adequada fixação 
de conexões de via aérea e acesso venoso, pois terá acesso 
limitado ao paciente; garantir controle álgico adequado no 
pós-operatório. Neste caso, a tireoidectomia foi realizada por 
via oral, mas há registro na literatura de abordagem axilar. O 
desafio da anestesia com acesso limitado ao paciente é garan-
tir imobilidade do paciente durante todo o procedimento e o 
controle álgico no pós-operatório.
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046 - Anestesia pediátrica em paciente com 
deficiência de cofator de molibdênio: relato 
de caso
Autores: Hilton Rodrigues Correa Neto, Nathane Alves Martins, Wesley San-
tos Silva, Teófilo Augusto Araújo Tiradentes, Victor Cáppia, Dirce de Abreu.

Instituição: Santa Casa de Marília 

INTRODUÇÃO: A deficiência do cofator de molibdênio (MC) 
é um distúrbio metabólico hereditário autossômico recessi-
vo raro. Assim, nos deparamos com paciente potencialmen-
te grave,  com convulsões de difícil controle e encefalopa-
tia progressiva, o que requer cuidados redobrados durante 
a anestésica. A escolha de drogas que possam diminuir as 
chances do estado epilético se faz necessária, a realização 
de ansiolíticos pré-anestésicos também é uma tática eficien-
te. A seguir, relatamos um caso de bem-sucedido de seda-
ção em paciente com deficiência de cofator de molibdênio, 
onde foi assegurada uma prática anestésica segura, eficaz e 
minimamente invasiva. RELATO DE CASO: Paciente mascu-
lino, 1 ano e 6 meses, a termo com 38 semanas, portador de 
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, apresentando 
crises convulsivas recorrentes e de difícil controle desde o 
nascimento. Em tratamento com levotiracetam 62,5 mg/kg/
dia e fenobarbital 3,75 mg/kg/dia. Durante a investigação, foi 
diagnosticado com Deficiência Congênita do cofator de Mo-
libdêmio. Admitido na UTI Neonatal para controle das con-
vulsões e investigação de episódios recorrentes de estridor. 
Levado à sala de cirurgia para realização de nasolaringosco-
pia. Optou-se por realizar sedação com dexmedetomidina 
0,5 mcg/kg e suporte com máscara facial de O2 100%, e, as-
sim, o paciente permaneceu manteve estável durante todo 
o procedimento, sem intercorrências e, ao término, consta-
tado somente a presença de epiglote em ômega. Ao final, o 
mesmo foi desperto, permanecendo na RPA acompanhado 
de sua mãe. Sendo encaminhado posteriormente à UTI Ne-
onatal para seguir tratamento clínico. DISCUSSÃO: O uso da 
dexmedetomidina vem se popularizando com o passar dos 
anos, contudo sua utilização na faixa pediátrica e neonatal 
ainda é bastante restrita. Alguns estudos demonstram que o 
uso de halogenados e hipnóticos possuem comprovada neu-
rotoxicidade em crianças na fase sinaptogênica. Alguns efei-
tos que colaboram para a escolha da dexmedetomidina são: 
tem um perfil poupador de opioide (diminui de 30-50% o seu 
uso) o que gera menor incidência de náuseas e vômitos pós-
-operatório, manutenção da ventilação espontânea, suprime 
calafrios e apresenta efeito neuroprotetor, reduzindo a morte 
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celular por necrose e a neuroapoptose induzida pelo uso de 
halogenados. O seu uso na fase pediátrica nos traz maior se-
gurança na execução de uma anestesia eficiente e benéfica, 
evitando a exposição a riscos desnecessários. A escolha da 
dexmedetomidina para o procedimento se baseia nos fatos 
descritos acima, e da ausência de relação com convulsões, 
que podem se agravar com uso de sevoflurano, associados 
à manipulação da via aérea e manutenção da ventilação es-
pontânea, e rapidez do procedimento, determinaram o bom 
desfecho do procedimento.
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048 - Anestesia venosa total para cirurgia 
videolaparoscópica utilizando o modelo 
farmacocinético de Eleveld
Autores: Natália Forni Pereira, Luis Henrique Cangiani, Bruno Araújo Borges, 
Larissa Bezerra  da Silva, Patrícia Sariego Esper, Marlow Xavier Rodrigues.

Instituição: CET Centro Médico de Campinas 

INTRODUÇÃO: Existem vários modelos farmacocinéticos 
para infusão alvo-controlada de propofol. O modelo farma-
cocinético de Eleved foi descrito recentemente e é o que 
apresenta maior precisão entre a concentração predita e a 
concentração plasmática, ou seja, o que apresenta menores 
valor de MDPE e MDAPE, que são os indicadores percentuais 
de erro do modelo farmacocinético. Neste relato, foi utilizado 
o modelo Eleveld para realização de correção de hérnia de 
hiato por videolaparoscopia. RELATO DE CASO: Paciente do 
sexo masculino, 41 anos, 92 kg, 1,72 m, ASA II, portador de 
hipertensão arterial e diabetes melittus. Foi realizada anes-
tesia venosa total, com uso de monitorização intraoperatória 
básica e BIS. A manutenção da anestesia foi realizada com 
propofol modelo Eleveld modo efeito e remifentanil modo 
efeito, segundo o modelo de Minto. A anestesia foi iniciada 
com BIS entre 95-93. No início, foi administrado midazolam 
4 mg endovenoso, e iniciada a infusão de remifentanil 2 mg/
ml.  Após pré-oxigenação, iniciou-se a infusão de propofol 
com alvo em 1,0 mcg/ml, e foram feitos ajustes nas concen-
trações, conforme o BIS. O paciente perdeu de consciência 
com concentração efeito (Ce) 1,9 mcg/ml. Foi realizado ajus-
te na Ce no momento da perda de consciência para 2,4 mg/
ml e mantido durante a cirurgia. No momento da intubação, 
o paciente apresentava BIS  44, com Ce remifentanil 5 mg/
ml. A analgesia pós-operatória foi realizada com metadona 9 
mg e clonidina 90 mcg, por via venosa, após a intubação. Du-
rante o intraoperatório, o paciente permaneceu estável com 
BIS entre 38-56. No final da cirurgia, paciente apresentava Ce 
propofol de 1,8 mcg/ml após 2 ajustes, infusão baseados no 
BIS. O tempo de despertar foi de 12 minutos, momento em 
que a Ce propofol era de 0,99 mcg/ml e o valor do BIS era 76. 
O paciente foi encaminhado à SRPA, acordado, eupneico em 
ar ambiente e sem queixa de dor. DISCUSSÃO: O modelo de 
Eleveld é o mais abrangente e é o que possui maior precisão 
entre a concentração predita e plasmática de propofol, com 
menor valor de erro (MDAPE e MDPE). Durante a cirurgia, fo-
ram feitos apenas dois ajustes Ce guiada pelo BIS e houve 
períodos muito curtos de surto de supressão, que não pro-

duziram efeitos adversos. O paciente apresentou boa estabi-
lidade hemodinâmica e tempo de despertar semelhante ao 
modelo de Fast-Marsh, mostrando boa opção para utilização 
em anestesia venosa total alvo-controlada.
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049 - Atelectasia total de pulmão após a 
extubação: relato de caso
Autores: Matheus Rodrigues Vieira, Luis Henrique Cangiani, Lucas Fer-
reira Gomes Pereira, Luís Otávio Esteves, Marlow Xavier Rodrigues, Fa-
bio Escalhão.

Instituição: CET Centro Médico de Campinas 

INTRODUÇÃO: A atelectasia total de pulmão é um evento 
adverso raro, mas que pode acontecer após extubação e exi-
ge tratamento rápido. Existem poucos relatos de casos des-
critos. São mais comuns na população pediátrica neonatal. 
RELATO DE CASO: Paciente feminina, 43 anos, 110 kg,1,73 
m, ASA II foi submetida à debridamento de escara no úme-
ro direito causada após um acidente automobilístico ocorri-
do há 40 dias. Durante esse período, a paciente apresentou 
uma infecção pulmonar secundária. A paciente chegou à sala 
cirúrgica com leve dispneia, havia a presença de estertores 
crepitantes no tórax direito e apresentava-se estável hemo-
dinamicamente, com saturação de oxigênio de 94% em ar 
ambiente. Após indução da anestesia geral com midazolam, 
fentanil, propofol e rocurônio, por via  venosa, foi realizada 
a intubação orotraqueal com vídeolaringoscópio. A cirurgia 
transcorreu sem intercorrências e, após reversão do bloqueio 
neuromuscular com atropina e neostigmina, a paciente foi 
extubada apresentando volume corrente adequado e obe-
decendo a comandos verbais. Após a extubação, em poucos 
minutos, mesmo sob máscara facial de oxigênio a 10 L/m , 
a paciente apresentou queda da saturação para 70%. Nesse 
momento, foi realizada nova indução na anestesia geral e in-
tubação traqueal e O raio X de tórax apresentou velamento 
completo do hemitórax direito e desvio de traqueia homola-
teral. A equipe da cirurgia torácica foi chamada e, ao realizar a 
broncofibroscopia, constatou a presença de múltiplas rolhas 
de secreção purulenta na região de bifurcação da árvore brô-
nquica do pulmão direito. Após lavagem brônquica e mano-
bras de recrutamento alveolar intermitentes, a paciente foi 
encaminhada para a UTI intubada e saturando 99%. O raio X 
de controle, realizado após a broncoscopia, mostrou a reex-
pansão completa do pulmão direito. A paciente foi extubada 
no dia seguinte e permaneceu estável hemodinamicamente, 
com boa evolução clínica. DISCUSSÃO: Casos de atelecta-
sia total do pulmão são raros.  Entretanto, na literatura, os 
quadros de atelectasia de padrão monolobar têm incidência 
em torno de 10 a 30% nas primeiras 24 horas, especialmente 
na população pediatrica. Geralmente, não levam a grandes 
repercussões ventilatórias, e são tratadas com medidas não 
invasivas, como a utilização de CPAP ou cateter nasal de alto 
fluxo. Os quadros de queda de dessaturação acentuada após 
extubação em cirurgias eletivas são incomuns na população 
adulta e necessitam de diagnóstico e tratamento imediatos. 
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Neste relato, o raio X confirmou a hipótese diagnóstica de 
modo rápido e a comunicação rápida com a equipe da cirur-
gia torácica contribuiu para o tratamento e evolução satisfa-
tórios da paciente.
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054 - Avaliação da morbidade pelo SARS-Cov-2 
entre profissionais de saúde
Autores: Willany Silvério Costa, Jane Auxiliadora Amorim, Fabio Ranieri 
Angelim Barros, Letícia de Oliveira Carvalho Lannes, Aline Tenório Dou-
rado, Alipio Agra Lima Filho.

Instituições: Hospital dos Servidores do Estado - Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz - Hospital da Restauração Uninassau 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A pandemia causada pelo novo 
coronavírus tem se mostrado um grave problema de saúde 
pública. Mundialmente, o aumento vertiginoso do número 
de casos se fez acompanhar da contaminação e afastamento 
dos profissionais de saúde. O presente estudo avaliou a mor-
bidade pelo SARS-CoV-2 nos trabalhadores de um hospital 
referência no atendimento à Covid-19. MÉTODOS: Estudo re-
trospectivo do tipo coorte, com dados coletados no período 
de março de 2020 a junho de 2021 através de um formulário 
institucional aplicado aos profissionais suspeitos de contami-
nação pelo SARS-CoV-2, que continha informações referentes 
ao perfil epidemiológico do trabalhador, sinais e sintomas 
apresentados e comorbidades. As variáveis avaliadas foram: 
idade, gênero, função, sintomas no momento do afastamento, 
comorbidades, número de vezes que o trabalhador precisou 
afastar-se de suas atividades e número de que efetivamente 
confirmaram a doença através do teste de RT-PCR positivo 
para SARS-CoV-2. RESULTADOS: A coleta reuniu registros vá-
lidos de 894 trabalhadores, a maioria mulheres (663/74,2%), 
com idade média de 41,26± 13,12 anos. Entre os sintomas, o 
mais frequentemente relatado foi fadiga/mialgia (562/62,9%), 
seguido de tosse(475/53,1%) e febre(400/44,7%). Dos 894 pro-
fissionais, 776 se submeteram ao teste RT-PCR por swab em 
nasofaringe para Covid-19, e desses 364/40,7% apresentaram 
resultado positivo. Os trabalhadores que testaram positivo 
apresentaram um risco 1,94 vezes maior de ter sintomas gerais 
(p=0,002), além de 1,73 vezes mais chances de apresentarem 
sintomas respiratórios (p=0,001) e 1,67 vezes mais chance de 
referirem anosmia e/ou ageusia (p=0,006), quando compara-
dos com os profissionais que testaram negativo. Não foi encon-
trada associação significativa entre o resultado positivo e as va-
riáveis idade e gênero. No que tange à função desempenhada, 
os trabalhadores foram divididos em três categorias: médicos 
e enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros; e não foi en-
contrada associação com significância estatística entre RT-PCR 
positivo para SARS-CoV-2 e a função desempenhada, embora 
os médicos tenham sido proporcionalmente a categoria mais 
afetada. Em relação às comorbidades, não foi possível obser-
var associações significativas entre resultado do RT-PCR para 
Covid-19 e as doenças crônicas referidas no formulário como:  
hipertensão, diabetes e asma crônica; bem como associação 
significativa entre asma brônquica e presença de sintomas res-

piratórios em trabalhadores com teste positivo para Covid-19. 
CONCLUSÃO: Na população avaliada, os trabalhadores de saú-
de com sintomas gerais, respiratórios, anosmia ou ageusia tive-
ram maior probabilidade de apresentarem teste positivo para 
SARS-CoV-2. Não foi encontrado predominância de infectados 
entre aqueles que atuaram diretamente na assistência em rela-
ção aos outros setores do hospital; bem como não houve dife-
rença na prevalência de profissionais infectados em relação ao 
gênero e faixa etária.
Referências

Venugopal U, Jilani N, Rabah S, et al. SARS-CoV-2 seroprevalence among health care 
workers in a New York City hospital: A cross-sectional analysis during the Covid-19 
pandemic. Int J Infect Dis. 2021; 102:63-69. 

Al Maskari Z, Al Blushi A, Khamis F, et al. Characteristics of healthcare workers infected 
with Covid-19: A cross-sectional observational study. Int J Infect Dis. 2021; 102:32-36. 

058 - Avaliação do pré-aquecimento na 
prevenção de hipotermia em cirurgias de 
coluna vertebral: ensaio clínico randomizado
Autores: Albérico Macedo Bertino de Sá Rodrigues, Jane Auxiliadora 
Amorim, Armando Moreira Mendes Filho, Ana Cláudia Pereira Moura-
to, João José de Almeida Medeiros, Otávio Damázio Filho.

Instituições: Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra - Hos-
pital dos Servidores do Estado - Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A hipotermia é um evento co-
mum durante procedimentos cirúrgicos e pode desencadear 
diversas complicações anestésico-cirúrgicas. Nesse contexto, o 
presente estudo avaliou se o pré-aquecimento ativo durante 
20 minutos previne a ocorrência de hipotermia perioperatória 
(temperatura < 36 ºC), em pacientes submetidos a cirurgias de 
coluna vertebral. MÉTODOS: Ensaio clínico randomizado, com 
26 pacientes, idade entre 18 e 65 anos, estado físico (ASA) I e II, 
submetidos à cirurgia de coluna vertebral sob anestesia geral 
balanceada. A amostra foi dividida aleatoriamente em: grupo 
intervenção (GI), caracterizado pelo pré-aquecimento ativo 
com sistema de convecção durante 20 minutos a 45ºC antes da 
indução; e grupo controle (GC), composto por aqueles subme-
tidos apenas ao aquecimento passivo no pré-operatório. Todos 
os pacientes, de ambos os grupos, receberam aquecimento 
ativo a 40ºC durante o intraoperatório. Foram excluídos desse 
estudo pacientes com IMC < 18,5 kg/m² e > 29,9 kg/m², tem-
peratura corporal previamente a indução anestésica > 37,5ºC 
ou < 35ºC, que não toleraram a manta térmica e temperatura 
da sala de cirurgia < 18ºC ou >24ºC. Previamente à indução 
anestésica, em todos os pacientes a temperatura foi aferida 
utilizando o termômetro digital infravermelho Incoterm TCI 
100, e com o sensor de temperatura esofágica para monitor 
GE Dash 4000 nos demais períodos de aferição. O registro da 
temperatura em todos os pacientes foi realizado nos seguintes 
momentos: na admissão na sala cirurgia (Tp), imediatamente 
após a indução anestésica (T0), de 30 em 30 minutos até duas 
horas pós-indução e, após esse tempo, a cada 60 minutos até 
o término da cirurgia. Após extubação traqueal, foi avaliada 
a ocorrência de tremores. A temperatura da sala foi avaliada, 
durante todo o procedimento com o Termo-higrômetro Digi-
tal Incoterm (Modelo 7666.02.0.00). RESULTADOS: O GI (n=13) 
apresentou maior média de temperatura corporal na maioria 
dos momentos avaliados, exceto no T30 min (35,95 ºC vs. 36,02 
ºC; p=0,676), T60 min (35,76 ºC vs 35,82ºC; p=0,775) e T420 
min (37,35 ºC vs 38,0 ºC; p=0,242), contudo o teste de com-
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paração não apresentou significância estatística em todos os 
momentos de avaliação, indicando que não houve diferença 
significativa na temperatura corporal entre os grupos. As mé-
dias de temperatura ficaram abaixo de 36ºC em 4 momentos 
no GI: T30min (35,95±0,3 ºC), T60min (35,76±0,5ºC), T90min 
(35,8±0,5 ºC) e T120min  (35,9±0,5 ºC); enquanto que no GC 
(n=13) esse evento ocorreu em T60min (35,82±0,5 ºC), T90min 
(35,75±0,5 ºC), T120min (35,76±0,5 ºC) e T180min (35,94±0,6 
ºC). Não houve registro de tremor no GC e em apenas 1 pacien-
te do GI. CONCLUSÃO: Nesse estudo, não se verificou o benefí-
cio na realização do pré-aquecimento ativo, através de sistema 
convectivo a 45ºC durante 20 minutos, na prevenção de hipo-
termia intraoperatória em cirurgias de coluna vertebral.
Referências

Horn EP, Bein B, Böhm R, et al. The effect of short time periods of pre-operative war-
ming in the prevention of peri‐operative hypothermia. Anaesthesia, 2012; 67:612-617. 

Perl T, Peichl LH, Reyntjens K, et al. Efficacy of a novel prewarming system in the 
prevention of perioperative hypothermia. A prospective, randomized, multicenter 
study. Minerva Anestesiol, 2014;  80:436-443.

060 - Biomarcadores salivares, qualidade de 
vida e dor crônica em pacientes com migrânea 
e hipertensão arterial sistêmica: estudo caso-
controle
Autores: Thamires Sales Ribeiro, Eduardo José Silva Gomes de Oliveira, Plínio 
da Cunha Leal, Luciana Salles Branco de Almeida, Emanuel Cabral Pereira.

Instituição: Universidade Federal do Maranhão 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Estudos sobre a relação entre 
migrânea e hipertensão, associados a fatores que influenciam 
na saúde geral desses indivíduos, possuem resultados contro-
versos. O objetivo principal do estudo foi analisar os níveis de 
qualidade de vida, dores crônicas, comorbidades neuropsico-
lógicas e biomarcadores salivares em pacientes com migrânea 
e hipertensos e pacientes saudáveis para ambas as doenças. 
MÉTODO: Os participantes foram divididos em quatro grupos: 
migrânea com hipertensão; migrânea sem hipertensão; sem 
migrânea com hipertensão e sem migrânea sem hipertensão. 
Foram utilizados questionários validados cientificamente para 
cada variável analisada. Saliva não-estimulada foi coletada 
para avaliação dos níveis dos biomarcadores salivares: fluxo, 
pH, proteínas totais, cortisol, proteína C-reativa e óxido nítrico. 
A análise de componentes principais foi processada para inves-
tigar variáveis proximais ao fator migrânea. RESULTADOS: A 
qualidade de saúde geral negativa foi estatisticamente maior 
nos grupos com migrânea do que no grupo sem migrânea com 
hipertensão. Os grupos com migrânea tiveram maiores níveis 
de depressão do que o grupo sem migrânea sem hipertensão 
e escore mais elevado de estresse do que nos dois grupos sem 
migrânea. A ansiedade foi mais evidente no grupo migrânea 
com hipertensão do que os demais grupos. O escore de cervi-
calgia e lombalgia foi mais elevado no grupo migrânea com hi-
pertensão do que o grupo sem migrânea com hipertensão. Em 
relação à análise salivar, observou-se um fluxo e um pH salivar 
menor nos pacientes com migrânea e com hipertensão. Obser-
vou-se também níveis de proteínas totais mais baixos nos dois 
grupos sem hipertensão, quando comparado aos dois grupos 
com hipertensão (P<0,001), enquanto que o cortisol salivar es-
teve mais elevado no grupo sem migrânea com hipertensão, 
quando comparado aos demais grupos (P<0,001). A análise 
das cargas mostrou que a migrânea esteve mais associada aos 

scores psicométricos do que aos marcadores salivares. CON-
CLUSÕES: Pacientes com migrânea, principalmente aqueles 
com hipertensão, possuem piores índices de qualidade de 
vida, dor crônica, depressão, ansiedade e estresse. Os biomar-
cadores salivares podem estar alterados na migrânea, todavia 
tem-se maiores alterações nos dados psicométricos e subjeti-
vos desses indivíduos do que em parâmetros salivares.
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085 - Comparação da medida da pressão 
de insuflação do cuff entre os métodos da 
digitopressão e do vazamento mínimo em 
pacientes submetidos à anestesia geral
Autores: Renan Albuquerque Dias, Holmes Naspolini Filho, Priscila Eva-
risto de Carvalho Veiga, Murilo Robson Fabrício do Nascimento, Jane 
Auxiliadora Amorim, Sebastião José de Barros Neto.

Instituições: Hospital Universitário Oswaldo Cruz - Hospital dos Servi-
dores do Estado de Pernambuco 

JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS: Procedimentos cirúrgicos em 
um percentual importante dos casos necessitam de uma via 
aérea definitiva, sendo a intubação com tubos endotraqueais 
uma alternativa efetiva. As sondas endotraqueais que pos-
suem cuff, têm como função garantir a ventilação pulmonar 
e proteger a via aérea de microaspiração, porém com poten-
ciais efeitos prejudiciais se a pressão estiver fora dos limites 
preconizados, entre 20-30 cmH2O. Entretanto, mesmo com a 
importância da adequada aferição de pressão de insuflação 
do cuff, há baixa disponibilidade dos manômetros analógicos 
nos centros cirúrgicos (padrão-ouro), sendo utilizados desse 
modo outros métodos alternativos, como a insuflação do cuff  
pelos métodos da digitopressão (DP) e o de vazamento míni-
mo (VZM), porém com acurácia pouco avaliada do ponto de 
vista científico. Assim, o objetivo desse estudo é avaliar a acu-
rácia desses métodos. MÉTODOS: Estudo do tipo transversal 
com 72 pacientes participantes, adultos, submetidos a proce-
dimentos cirúrgicos eletivos sob anestesia geral e intubação 
endotraqueal, excluindo-se cirurgias de vias aéreas superiores 
ou envolvendo o pescoço. Aferida a pressão de insuflação do 
cuff com o medidor analógico universal de cuff e quantificado 
o volume de ar utilizado para insuflação pelos métodos da di-
gitopressão e vazamento mínimo, com o esvaziamento do cuff 
entre as duas medições. Realizada comparação entre os méto-
dos DP e VZM para as medidas de volume de ar e pressão de 
insuflação do cuff por meio do teste de Wilcoxon e correlações 
entre as medidas registradas de cada método foram verifica-
das por meio do teste de Spearman. Comparação de propor-
ções da medida de pressão de insuflação do cuff entre padrão 
(20 a 30 cmH2O) e fora do padrão (menor que 20 cmH2O e/
ou maior que 30 cmH2O) foi realizada por meio do teste de 
McNemar. Resultados: A média de pressão de insuflação do 
cuff no método DP foi de 42,33 cmH2O, com valor mínimo 
de 18,00 cmH20 e máximo de 120,00 cmH2O. Com relação ao 
método VZM, a média de pressão de insuflação do cuff foi de 
20,47 cmH2O, com valor mínimo e máximo de 8,00 cmH2O e 
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42 cmH2O, respectivamente. Não foi possível observar diferen-
ças significativas entre as taxas de acerto dos dois métodos (X2 
McNemar = 0,205; p=0,651). A média de volume no método DP 
foi de 5,64 ml, com valor mínimo de 3,00 ml e máximo de 10 ml, 
enquanto no método VZM a média de volume foi de 3,74 ml, 
variando entre 1,50 ml e 6,0 ml. O teste de comparação identi-
ficou maiores valores de volume de ar no método DP compa-
rado ao método VZM, com diferença estatisticamente signifi-
cativa (Z=-6,95; p<0,001). Com relação à pressão de insuflação 
do cuff, o método DP apresentou maiores valores comparados 
ao método VZM, com diferença estatisticamente significativa 
(Z= -6,94; p<0,001). CONCLUSÃO: Nesse estudo foi observa-
do  que ambos os métodos mostraram ter baixa acurácia (< 
50%), ratificando,  desse modo, a necessidade  do uso regular 
do cufômetro na prática anestésica.
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096 - Diagnóstico de hipotensão intracraniana 
espontânea por meio da mielotomografia: 
relato de caso
Autores: Filippe Gomes Torres, Karen Fernanda Figueiredo Bitar, Diná 
Mie Hatanaka, Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira, Klisman Alves de 
Melo, Alexandre Teruya.

Instituição: Hospital Moriah  

INTRODUÇÃO: A hipotensão intracraniana espontânea, apesar 
de descrita em 1938, ainda é uma patologia pouco desvenda-
da, com sintomatologia variada e inespecífica. A cefaleia ortos-
tática é o achado mais comum, sendo diagnóstico diferencial 
com as cefaleias secundárias. RELATO DE CASO: Homem, 53 
anos, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e do-
ença arterial coronariana, com quadro de hipoacusia associado 
a vertigem prévias, evolui em fevereiro de 2021, com queixa de 
síncope de início súbito. Durante a primeira internação, evo-
luiu com piora de sintomas vestibulares, tendo alta hospitalar 
após exames não detectarem nenhuma causa que justificasse 
a piora do quadro. Após um mês, retornou ao serviço de urgên-
cia com queixa de turvação visual súbita e piora importante 
nas últimas semanas da hipoacusia, vertigem, cefaleia ortostá-
tica occipital, tinnitus bilateral, instabilidade recorrente e que-
das. Durante essa nova internação, a ressonância magnética de 
crânio e coluna total mostrou a possibilidade de hipotensão 
liquórica, culminando com a necessidade de punção lombar 
para avaliação da pressão de abertura do líquido cefalorraqui-
diano (LCR), cujo resultado foi de 12 cmH2O, considerado nor-
mal. Diante disso, foi realizada a mielotomografia para inves-
tigação diagnóstica, com necessidade de acompanhamento 
pela anestesiologia. Após monitorização padrão, foi realizada 
punção lombar com paciente em posição sentada, sob técnica 
asséptica e antisséptica, entre as vértebras L3-L4, com agulha 
22G e botão anestésico, com retorno de LCR límpido após pun-
ção única. Houve infusão manual lenta, por dois minutos, de 
contraste iopamidol, 10 ml, conforme orientação da equipe 
de radiologia. Após a infusão, o paciente foi posicionado em 
declive, decúbito lateral esquerdo, direito e novamente em de-
clive, permanecendo em cada posicionamento por 10-5-5-10 

minutos, respectivamente, para a confecção das imagens to-
mográficas. O paciente manteve estabilidade hemodinâmica, 
sem queixas ou reações adversas. A mielotomografia revelou 
densificação venosa a nível de T11, sugerindo possível fistula 
veno-liquórica, com necessidade de estudos e discussão de 
possíveis tratamentos. DISCUSSÃO: A hipotensão intracrania-
na espontânea ainda é uma entidade pouco explorada pelo 
meio científico, aspectos etiopatogênicos e de tratamento ca-
recem de melhores evidências. Sua causa mais provável está 
relacionada ao vazamento de LCR. O diagnóstico, de acordo 
com a Classificação Internacional de Cefaleias, baseia-se na di-
minuição da pressão de abertura no LCR (< 6 cmH20) e/ou se 
há evidência de vazamento em exame de imagem. A literatura 
aponta que apenas 34% dos pacientes sofrem diminuição na 
pressão de abertura. A terapêutica principal é o reparo cirúr-
gico e o blood patch – tradicionalmente utilizado para cefaleia 
pós-raquianestesia, refratária a tratamento clínico. Na hipoten-
são intracraniana, volumes de até 100 ml de sangue autólogo 
são utilizados.
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099 - Doença de Von Willebrand: preparo e 
manejo anestésico
Autores: Juliana Pinto de Souza, Cris Siston de Oliveira.

Instituição: Hospital Federal de Ipanema  

INTRODUÇÃO: A doença de von Willebrand (DvW) é a doença 
hemorrágica hereditária mais comum na população, caracte-
rizando-se por uma disfunção na adesão plaquetária por de-
ficiência na produção de fator de von Willebrand, associado 
diminuição dos níveis do fator VIII. Nesse contexto, o seguinte 
relato descreve as peculiaridades na conduta anestésica em-
pregada para a realização de uma gastroplastia redutora em 
um paciente portador de DvW. RELATO DE CASO: Paciente 
feminino, 28 anos, portadora de DvW tipo I e Diabetes mellitus 
tipo II, 100 kg, IMC 39. Foi submetida à  técnica  Sleeve vide-
olaparoscópica. Os cuidados pré-operatórios orientados pelo 
hematologista incluíram a administração de desmopressina 
(DDAVP) 0,3 mcg/kg 30 minutos antes do procedimento e re-
serva de 10 unidades (UI) de crioprecipitados, caso houvesse 
sangramento importante no intraoperatório. A monitorização 
foi realizada com cardioscopia, oximetria de pulso, capnogra-
fia, pressão arterial não invasiva e monitorização da consciên-
cia através do índice biespectral. Acesso venoso periférico obti-
do em membro superior. O ácido tranexânico foi administrado 
na dose de  10 mg/kg, antes da incisão cirúrgica. A restrição hí-
drica foi adotada no intraoperatório para evitar hiponatremia 
grave causada pelo uso da desmopressina. A indução anesté-
sica foi realizada com lidocaína, fentanil, propofol e rocurônio, 
seguida de intubação orotraqueal por videolaringoscopia. A 
cirurgia teve duração de duas horas, sem intercorrências. Para 
analgesia pós-operatória foi administrada dipirona, clonidina e 
tramadol e a profilaxia de náuseas e vômitos foi realizada com 
administração de ondansetrona. O bloqueio neuromuscular 
residual foi revertido com sugammadex. O total de cristaloi-
des administrados foi de 750 ml. Aferido o sódio sérico de 133 
ao fim da cirurgia. A paciente foi encaminhada para a unida-
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de de terapia intensiva (UTI) devido ao risco de sangramento 
e hiponatremia. DISCUSSÃO: Em pacientes portadores de 
DvW, o conhecimento da fisiopatologia alerta sobre os riscos 
durante ato operatório. A hemorragia gastrointestinal é uma 
das complicações mais temidas, com incidência de até 4%. O 
anestesiologista deve tomar medidas profiláticas tais como 
desmopressina durante a indução anestésica, uso de ácido tra-
nexâmico, reserva de fator de von Willenbrand, concentrado 
de fator VIII e/ou crioprecipitado; evitar aintinflamatórios não 
esteroidais que possam inibir a agregação plaquetária, dentre 
outras. Cada intervenção citada deverá ser discutida com o 
hematologista, tendo em vista o tipo da doença, o estado de 
coagulação atual e potencial sangramento da cirurgia. O uso 
de desmopressina no pré-operatório requer cuidados quanto 
a possibilidade hiponatremia grave, tanto no intra quanto no 
pós-operatório. A avaliação pré-anestésica é fundamental para 
o planejamento adequado do procedimento.
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108 - Valores da latência do nervo laríngeo 
recorrente de pacientes diabéticos e não 
diabéticos submetidos à tireoidectomia: 
estudo comparativo
Autores: Maria Letícia Costa Holanda, Caio Marcio Barros de Oliveira, 
Plínio da Cunha Leal, Sérgio Sousa Sena Santos, Gildean Pereira Costa, 
Júlio César Sá Silveira Lima.

Instituições: Universidade Federal do Maranhão - UFMA - Hospital São 
Domingos 

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) é uma condição me-
tabólica que pode influenciar na transmissão dos impulsos 
nervosos: neuropatia diabética. Associado a esse fato, uma das 
mais importantes e temidas complicações da tireoidectomia é 
a lesão do nervo laríngeo recorrente (NRL), que pode influen-
ciar na fala, respiração e deglutição. Com o objetivo de evitar 
essa lesão do nervo, bem como orientar dissecções mais exten-
sas nesta área, e comparar a intensidade segura da estimula-
ção intraoperatória dos NRLs  entre pacientes diabéticos e não 
diabéticos, tem-se utilizado a monitorização intraoperatória 
dos nervos laríngeos. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: nove pacientes, 
cinco do sexo feminino e quatro do sexo masculino, com idade 
média de 44,5 anos (intervalo de 26 a 62 anos) e tempo médio 
de cirurgia de 90,8 minutos (intervalo de 68 a 161 minutos), 
foram submetidos à tireoidectomia, sendo sete totais e duas 
parciais. Sete pacientes não diabéticos e dois pacientes diabé-
ticos. A conduta anestésica de todas as cirurgias foi anestesia 
geral com os seguintes fármacos: propofol e fentanil foram uti-
lizados em nove cirurgias, remifentanil em seis, lidocaína em 
cinco, succinilcolina em quatro; ondansetrona, sevoflurano, 
dexametasona, clonidina, metoprolol foram usados duas vezes 
cada um; atropina, efedrina e atracúrio foram usados uma vez 
cada. Os pacientes foram monitorados com eletrocardiografia, 
capnografia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. 
A cirurgia e a anestesia ocorreram sem intercorrências. Durante 
as cirurgias, os NRLs esquerdo e direito foram estimulados a 
1mA e 0,1mV para avaliação da latência. A média do lado di-
reito (LD) quanto ao ponto de entrada na laringe foi: 1,87 ms, 

a 0,5 cm foi: 2,0 ms, a 1,0 cm foi: 2,11 ms, a 2,0 cm foi: 2,29 ms; 
a média do lado esquerdo (LE) quanto à entrada foi: 2,08 ms, a 
0,5 cm foi: 2,16 ms, a 1,0 cm foi: 1,98 ms e a 2,0 cm foi: 2,32 ms. 
A estimulação do NRL de um paciente diabético foi registada 
da seguinte forma: LD quanto à entrada foi: 3,2 ms, a 0,5 cm foi: 
3,6 ms , a 1,0 cm foi: 3,8 ms, a 2,0 cm foi: 4,1 ms; LE quanto à en-
trada foi: 2,4 ms, a 0,5 cm foi: 2,4 , a 1,0 cm foi: 2,6 ms e a 2,0 cm 
foi: 2,9 ms. Nenhum dos pacientes apresentou dispneia após 
o término da cirurgia, todos negaram rouquidão, um paciente 
relatou disfagia nos primeiros dois dias após a cirurgia, e, após 
uma semana, nenhum dos pacientes apresentou queixas. DIS-
CUSSÃO: A manipulação intraoperatória do NRL em pacientes 
diabéticos deve ser cautelosa, mantendo especial atenção a 
valores de latência superiores a 3,5 ms. A literatura afirma que 
pacientes diabéticos são mais suscetíveis a lesões intraopera-
tórias, devido à hipóxia isquêmica crônica, o que poderia su-
gerir uma maior incidência de disfunções glóticas pós-opera-
tórias. Além disso, a técnica de monitorização neural deve ser 
seguramente executada, a fim de garantir valores de latência 
mais precisos, assim como discussão prévia com o anestesista 
sobre a utilização de bloqueadores neuromusculares.
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122 - Impacto da utilização de exemplos na 
acurácia e confiança na classificação do estado 
físico (ASA) entre médicos anestesiologistas e 
não anestesiologistas
Autores: Ronald Figueiredo Gomes, Marcella Pellicciotti de Sousa, Saullo 
Queiroz Silveira, Rafael Souza Fava Nersessian, Fernando Nardy Belli-
cieri, Leopoldo Muniz da Silva.

Instituição: Hospital São Luiz Jabaquara 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A classificação do estado físico 
da American Society of Anesthesiology (ASA) objetiva qualifi-
car o estado geral de saúde dos pacientes no pré-operatório 
quanto ao risco. Em 2014, a ASA desenvolveu e aprovou exem-
plos para auxiliar os médicos na determinação da classificação 
do estado físico do ASA. Entretanto, a subjetividade da Classi-
ficação ASA pode ocasionar baixa acurácia entre avaliadores. 
O objetivo do estudo é determinar se a inclusão dos exemplos 
aprovados pela ASA aumenta a acurácia da classificação do es-
tado físico ASA e avaliar o grau de confiança em relação a clas-
sificação ASA. MÉTODOS: Foram recrutados médicos para par-
ticiparem de um web-questionário que consistia em 10 casos 
hipotéticos, para os quais os participantes foram primeiro soli-
citados a atribuir a classificação do ASA com base em seus co-
nhecimentos prévios, e uma segunda vez usando os exemplos 
aprovados pela ASA para os mesmos casos, aleatoriamente. Os 
participantes também foram solicitados a avaliar sua confiança 
sobre a precisão de cada uma de suas respostas, sendo deter-
minada a assertividade para cada um dos casos. Assertividade 
foi analisada pelo teste de McNemar e o coeficiente Kappa foi 
calculado para avaliar a concordância entre especialidades. 
RESULTADOS: Participaram do estudo 386 médicos, sendo 
272 anestesiologistas e 114 não anestesiologistas. A faixa etá-
ria predominante foi de menos de 40 anos (70,87%) e 47,7% 
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tinham menos de 4 anos de experiência profissional. Houve re-
dução significativa na proporção de acertos para respondentes 
com idade acima de 60 anos e mais de 10 anos de experiência 
de trabalho (p=0,001). Com os exemplos da classificação do 
estado físico do ASA, tanto os anestesiologistas quanto os não 
anestesiologistas melhoraram a acurácia (p <0,001). A confian-
ça dos participantes foi maior do que a precisão dos resultados 
gerais (p <0,001). Quando os anestesiologistas apresentaram 
100% de confiança, sua acurácia foi de apenas 58,9% e 73,8% 
de acordo com as definições e definições com exemplos, res-
pectivamente. Quando os não anestesiologistas expressaram 
confiança de 100%, acertaram 38,2% e 60,7% das vezes, con-
forme definições e exemplos, respectivamente. Foi observa-
da discordância na classificação ASA entre as especialidades 
quando avaliada todas as questões (κ <0,20), caracterizando 
grande variação entre especialidades médicas, mesmo quando 
utilizadas definições com exemplos. CONCLUSÕES: Excesso 
de confiança foi observada na utilização da classificação ASA 
por anestesiologistas e não anestesiologistas. Há discordância 
significativa entre profissionais de diferentes especialidades na 
aplicação desta classificação e o uso de exemplos melhorou a 
acurácia.
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123 - Impactos da pandemia de Covid-19 na 
saúde mental dos médicos residentes da FMJ 
em 2020
Autores: Karoline de Araujo Santos Ribeiro, Leandro Carvalho Longo, 
José Fernando Amaral Meletti.

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí  

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A influência do isolamento 
social, redução de atividades relacionadas à prática médi-
ca na saúde física e emocional dos residentes no período da 
pandemia Covid-19 não foram bem avaliados. Alguns estudos 
preliminares apontam um aumento dos quadros de insônia, 
depressão e ansiedade, sendo esta última com mais ocorrên-
cia neste período. O medo de contaminar familiares, a preocu-
pação com a própria saúde são as prováveis causas da preva-
lência destes transtornos nos médicos residentes. O objetivo 
do presente estudo foi avaliar de que forma a pandemia de 
Covid-19 afetou e/ou vem afetando a saúde mental dos mé-
dicos residentes no ano de 2020. MÉTODO: Estudo de caráter 
consensual voluntário, transversal, observacional, prospecti-
vo, com abordagem quantitativa. Após aprovação no Comitê 
de Ética em Pesquisa e registro na Plataforma Brasil (CAAE: 
nº4.879.508), foram enviados 100 questionários a residentes 
de diversas especialidades, sendo 8 excluídos por respostas 
incompletas. O questionário foi enviado no formato programa 
Google Forms perguntas como: identificação do programa de 
residência; tempo de convívio com familiares; como você clas-
sifica sua qualidade de vida; com o surgimento da pandemia, 
quais dos sentimentos abaixo entende que se aplicam a você 
(ansiedade, preocupação, insegurança, angústia, medo, cal-
ma ou indiferente); quais as áreas da sua vida que mais foram 

afetas; que tipo de ajuda buscou; como você se sente na data 
desta pesquisa. Os sujeitos da pesquisa responderam a partir 
de alternativas propostas foram totalmente encobertos e não 
tiveram contato com os autores. Utilizou-se o teste de Shapiro 
Wilks com distribuição de normalidade dos dados, o teste de 
Igualdade de Duas Proporções na distribuição de frequências 
das covariáveis qualitativas e o teste T-Student para compa-
ração de dados quantitativos. Foi considerado p<0,05 como 
nível de significância. RESULTADOS: A média de idade foi de 
29,7±4,1, 55,4% do gênero feminino, cursando o segundo ano 
da formação (50%). O programa que mais respondeu o ques-
tionário foi de anestesiologia (30,4%). A maioria classificou sua 
qualidade de vida como estressante, 45,7%, manifestou trans-
torno de ansiedade em 59,8%, respondeu que houve perda do 
convívio social em 75%, entretanto, a maioria não buscou aju-
da (45,7%). CONCLUSÕES: Nosso estudo indicou que a pan-
demia piorou a qualidade de vida dos residentes, sobretudo 
no convívio social e manifestou mais transtorno de ansiedade.
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126 - Infarto perioperatório: relato de caso
Autores: Izabela Lara Piana, Raiane Monteiro, Tiago Fontana Peixoto, 
Bárbara Ribeiro Coutinho Leduc.

Instituição: Hospital Madre Teresa 

INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio (IAM) periopera-
tório ocorre em 3% dos pacientes submetidos a procedimen-
tos cirúrgicos maiores, e a maior parte ocorre no pós-opera-
tório. O estresse perioperatório induz estimulação simpática 
com consequente liberação de catecolaminas e cortisol, de-
sencadeando alterações hemodinâmicas que contribuem para 
a isquemia do miocárdio. O IAM pode ser causado pela ruptu-
ra de placa aterosclerótica ou desequilíbrio entre demanda e 
oferta de oxigênio no miocário. Em cirurgias não cardíacas, o 
IAM ocorre mais frequentemente durante o despertar da anes-
tesia. RELATO DE CASO: Paciente A.H., 59 anos, hipertenso em 
uso de olmesartana 20 mg BID, portador de obesidade grau 
I, admitido no bloco cirúrgico para realizar cirurgia de ruptu-
ra de manguito rotador em ombro direito. Realizou avaliação 
pré-anestésica e cardiológica sem risco aumentado de evento 
cardiovascular (ASA II e Classe II de Goldman), eletrocardio-
grama (ECG) prévio com ritmo sinusal e frequência cardíaca 
de 58 bpm. Paciente foi monitorizado com pressão não-inva-
siva, cardioscópio e oxímetro de pulso, e puncionado acesso 
periférico em membro superior esquerdo. Durante monitori-
zação dos dados vitais, o paciente relatou cefaleia occipital, 
apresentando os seguintes dados vitais: pressão arterial (PA) 
110x70mmHg, frequência cardíaca (FC) 38 bpm, ritmo sinusal, 
irregular com presença de extra-sístoles e saturação O2 99%. 
Foi prontamente medicado com dipirona 1 g e midazolam 5 
mg, sem melhora do quadro. Subitamente, evoluiu com inten-
sificação da cefaleia, irradiando para região dorsal, associada 
a rubor facial e desconforto generalizado. Administrado fenta-
nil 50 mcg e solicitado ECG 12 derivações. Durante realização 
do exame, paciente evolui com oscilação de ritmo cardíaco 
(35bpm a 170bpm) e instabilidade hemodinâmica, com oscila-
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ção pressórica (PA 70x40mmHg a PA 240x160mmHg). ECG com 
bloqueio de ramo esquerdo e paciente foi encaminhado para 
estudo hemodinâmico de urgência. Exame evidenciou lesão 
grave em coronária direita (CD) e descendente anterior (DA), 
sendo realizada angioplastia imediata da CD e optado por 
abordagem de DA num segundo momento. Paciente evoluiu 
com melhora completa da dor, desconforto e das alterações 
hemodinâmicas. Foi encaminhado à UTI orientado, estável 
hemdodinamicamente. Após 48 horas, paciente foi submeti-
do à angioplastia de DA, sem intercorrência. DISCUSSÃO: O 
presente relato nos mostra a importância da valorizar sinais ou 
sintomas adversos no momento perioperatório. Devemos nos 
atentar também, que avaliação pré-anestésica e cardiológica 
normais não excluem risco de evento cardiovascular. A efetiva 
avaliação e condução do caso permitiram um desfecho favorá-
vel para o paciente.
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127 - Infusão intraperitoneal de anestésicos 
locais em cirurgias bariátricas para redução da 
dor no pós-operatório imediato: uma revisão 
sistemática e metanálise
Autores: Lucas Ferreira Gomes Pereira, Luis Henrique Cangiani, Patrícia 
Sariego Esper, Luiz Eduardo de Paula Gomes Miziara, Matheus Rodri-
gues Vieira, Bruno Araújo Borges.

Instituição: CET Centro Médico de Campinas 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A cirurgia bariátrica está entre 
as cirurgias mais realizadas no mundo. Um problema comum 
que os pacientes experimentam em seu período de pós-ope-
ratório imediato é a dor aguda que pode ser tratada com fár-
macos opioides, como a morfina ou metadona. Essa conduta 
pode trazer riscos para a população de pacientes obesos, prin-
cipalmente relacionados à depressão respiratória. O objetivo 
dessa revisão sistemática e metanálise é investigar a eficácia da 
infusão intraperitoneal de anestésicos locais na redução da dor 
pós-operatória e sobre a possibilidade de reduzir o consumo 
de opioides e a incidência de náuseas e vômitos no pós-ope-
ratório de cirurgias bariátricas videlaparoscópicas. MÉTODO: 
Foi realizada pesquisa bibliográfica em novembro de 2020 nas 
bases de dados PubMed, EMBASE, SCOPUS, Cochrane Central 
Register of Controlled Trials, e LILACS para ensaios clínicos ran-
domizados que comparavam o uso de infusão intraperitoneal 
de anestésicos locais versus placebo em cirurgia bariátrica utili-
zando as palavras-chave: dor pós-operatório, infusão intraperi-
toneal, anestésicos locais, obesidade e gastroplastia. Nas bases 
de dados, as palavras-chave foram escritas em inglês. O estudo 
foi realizado em acordância com as normas do protocolo PRIS-
MA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Me-
ta-analysis) e registrado no sistema PROSPERO sob o número 
de registro: CRD42020216600. A busca resultou em 870 títulos 
e resumos que foram avaliados por dois avaliadores utilizando 
a ferramenta on-line Rayyan. Após a dupla chegagem, elimina-
ção das duplicatas e a revisão final por um terceiro avaliador, 
5 estudos foram incluídos na revisão sistemática. A análise de 
viés e da qualidade dos estudos que foram incluídos na meta-
nálise foi estudada e quantificada pelo GRADE. RESULTADOS: 

Foram incluídos cinco ensaios clínicos randomizados contabi-
lizando uma população estudada de 629 pacientes. A análise 
estatística realizada pode identificar que a infusão intraperito-
neal de anestésicos locais reduziu os escores de dor no período 
pós-operatório imediato, considerado dentro das primeiras 24 
horas após a cirurgia, com uma diferença média (MD) de - 0,64 
e intervalo de confiança de 95% (IC) [-0,87, -0,42] (I2 = 0%), 
considerando como significativo o valor de  p < 0,00001. Não 
houve diferença estatística no resultado de náuseas e vómitos 
pós-operatórios (MD, 0,97; IC 95% [0,64, 1,49]; I2 = 62%; p < 0,9) 
e no consumo de opioides no pós-operatório (MD, 0,47; IC 95% 
[0,17, 1,25]; I2 = 87%; p = 0,13). CONCLUSÃO: A meta-análise 
confirmou que há diminuição da dor no período pós-opera-
tório imediato após a infusão intraperitoneal de anestésicos 
locais. Além disso, apesar de não significativo estatisticamen-
te, há  forte tendência a redução do consumo de opioide, fato 
importante e que pode ser considerado como alternativa para 
prevenção de dor pós-operatória em gastroplastias videolapa-
roscópicas.
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128 - Insuficiência respiratória aguda após 
extravasamento de fluidos em artroscopia de 
ombro: relato de caso
Autores: Plínio da Cunha Leal, Eduardo José Silva Gomes de Oliveira, Hia-
go Parreão Braga, Aloisio Rosado Filho, Caio Marcio Barros de Oliveira, 
Ed Carlos Rey Moura.

Instituições: Hospital São Domingos - Universidade Federal do Maranhão 

INTRODUÇÃO: A artroscopia do ombro, um procedimento ci-
rúrgico minimamente invasivo, tornou-se uma forma rotineira 
de diagnosticar e tratar uma variedade de afecções das articu-
lações do ombro. Esse estudo tem como objetivo relatar um 
caso de uma paciente submetida à artroscopia de ombro, com 
extravasamento de fluído, culminando em edema na região 
do pescoço e face, provocando insuficiência respiratória agu-
da. RELATO DE CASO: Mulher, 65 anos, IMC 22 kg/m², nos três 
meses anteriores à cirurgia apresentou com dor intensa após 
trauma indireto. Após exame físico e exames de imagem, diag-
nosticou-se ruptura sintomática do manguito rotador, com 
ruptura completa do tendão do músculo supraespinal e subes-
capular e ruptura transfixante de fibras superiores do musculo 
infraespinhal, sendo indicada artroscopia de ombro. Paciente 
portadora de múltiplas comorbidades, ASA 2, mallampati 3, 
sem preditores de via aérea difícil. Optou-se por combinação 
de bloqueio regional e anestesia geral. Inicialmente, foi realiza-
do bloqueio do plexo braquial via interescalênica, guiado por 
ultrassonografia. Logo após, foi intubada com tubo endotra-
queal na posição supina, sem dificuldades após indução anes-
tésica com fentanil 4 mcg. kg-1, propofol 2 mg.kg-1 e atracúrio 
0,5 mg.kg-1 e, em seguida, posicionada em decúbito lateral 
esquerdo para artroscopia do ombro. A solução salina fisio-
lógica foi alimentada em uma bomba artroscópica integrada, 
ajustada inicialmente para 25 mmHg. Logo após o início do 
caso, a pressão do fluido foi elevada, com intuito de melhorar a 
visualização. A quantidade total de solução salina foi 87 litros. 
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O tempo operatório total foi de 215 minutos. Após a conclusão 
da cirurgia, foi notado inchaço no pescoço e rosto ipsilateral 
ao ombro operado. Após a tentativa de extubação, paciente 
apresentou desconforto respiratório, estridor inspiratório, que-
da da saturação de oxigênio e secreção rosada espumosa. Op-
tou-se por reintubação, tratamento inicial com diurético e cor-
ticoide e encaminhamento para unidade de terapia intensiva. 
A paciente evoluiu com melhora do edema após o primeiro dia 
de pós-operatório, avaliada pela equipe de otorrinolaringolo-
gia, com nasofibrolaringoscopia apresentando edema leve em 
via aérea superior, decidindo por aguardar os critérios padrões 
de extubação. A extubação ocorreu no terceiro dia de pós-ope-
ratório e a paciente evoluiu sem complicações pulmonares ou 
das vias aéreas, com resolução completa dos sintomas pré-
-operatórios e retorno à função basal do ombro. DISCUSSÃO: 
Durante a artroscopia de ombro é necessário um grande fluído 
de irrigação para distender a cavidade articular e obter uma 
melhor visão cirúrgica. O extravasamento do fluido para os te-
cidos moles adjacentes pode danificar as estruturas do ombro 
e penetrar no espaço exterior. Como resultado, pode levar à 
ocorrência de edema significativo da face, pescoço e tecidos 
torácicos, compressão traqueal, obstrução do trato respiratório 
superior e edema pulmonar.
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157 - Manejo anestésico em ressecção de 
tumor de corpo carotídeo em paciente jovem
Autores: Natania Carol Cavalcante Rezende Domotor, Rafaela Gomes 
Costa, Layza Araújo Muniz, Carlos Alberto Rosa da Silva Filho, Maiumy 
Balsan, Ricardo Gonçalves Prado.

Instituição: Sedare Anestesiologia 

INTRODUÇÃO: Tumores de Corpo Carotídeo (TCC) consistem 
em paragangliomas com origem de quimiorreceptores, loca-
lizados em sua maioria antes da bifurcação da carótida. São 
comumente benignos entre 40-70 anos, sendo a malignidade 
mais comum em faixas etárias inferiores. Ressecção cirúrgica 
exige expertise, devido à proximidade de estruturas sensíveis 
como artérias calibrosas e nervos cranianos. Monitorização e 
vigilância acuradas do anestesista são imprescindíveis, devi-
do à possibilidade de sangramento, flutuações pressóricas, 
e, se clampeamento carotídeo, prejuízo da perfusão cerebral. 
CASO CLÍNICO: HJAS, masculino, 23 anos, com proposta de 
ressecção de TCC não funcionante localizado junto à bifurca-
ção carotídea esquerda, cursava com afastamento da carótida 
interna e externa, dimensões 6,1x4,3x4,1 cm, comprimia veia 
jugular ipsilateral e reduzia o calibre das carótida interna e ex-
terna correspondentes. Apresentava paralisia de cordas vocais 
à esquerda por compressão de nervo laríngeo recorrente. Foi 
submetido à embolização de vasos nutridores previamente. 
A técnica anestésica escolhida foi anestesia geral, sob moni-
torização contínua da cardioscopia, oximetria de pulso, pres-
são arterial invasiva (PAI), capnografia, diurese, temperatura 
nasofaríngea, índice biespectral (BIS) e variação de pressão de 
pulso (VPP); um acesso venoso periférico 16G foi adquirido. 
Realizada dexmedetomedina 1 mcg/kg como pré-medicação, 
indução anestésica com sufentanil 0,3 mcg/kg, lidocaína 1 mg/

kg, propofol 1 mg/kg, cetamina 0,2 mg/kg e rocurônio 1 mg/
kg e manutenção com dexmedetomedina 0,5 mcg/kg/h e se-
voflurano. Durante todo o procedimento, foi monitorizado BIS 
e o índice de supressão cortical (SR) do mesmo lado do sítio 
cirúrgico, sendo o SR de zero durante todo o procedimento. 
Foi necessária a secção dos nervos hipoglosso, vago e laríngeo 
recorrente; bem como a ressecção da AC. Ao final, paciente 
despertado da anestesia e encaminhado à unidade de terapia 
intensiva estável hemodinamicamente, eupineico, escala de 
coma de Glasgow 15 e com desvio de língua para a esquerda. 
CONCLUSÃO: Conhecer o status funcional prévio do TCC é im-
prescindível para um bom planejamento e manejo anestésico 
tendo em vista a possibilidade de o tumor ser ativamente se-
cretor de catecolaminas. Mesmo os tumores inativos, há risco 
de liberação de catecolaminas e instabilidade hemodinâmica 
durante sua manipulação. Além disso, sangramentos volumo-
sos são passíveis de acontecer e representam risco de grande 
instabilidade hemodinâmica, o que reforça a importância da 
monitorização da PAI bem como da VPP, afim de fornecerem 
subsídios para que as devidas precauções sejam tomadas, 
como controle estrito da pressão arterial, normocapnia e repo-
sição volêmica planejada. Embolização ou dissecção durante 
clampeamento da AC têm sido relatados, o que reforça a indis-
pensável monitorização cerebral, seja com oximetria cerebral, 
doppler transcraniano ou a eletroencefalografia, como realiza-
da no caso.
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163 - Manejo anestésico para tireoidectomia 
total com abordagem transoral vestibular 
endoscópica 
Autores: Lucas Gonçalves Silva, Flávia Vieira Guimarães Hartmann, 
Anacleto Gabriel de Alcântara, João Francisco Volpe Junior, Luís Carlos 
Crepaldi Júnior.

Instituições: Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - Hospital Brasília 

INTRODUÇÃO: A tireoidectomia transoral endoscópica é um 
procedimento cirúrgico minimamente invasivo descrito inicial-
mente em 2015, por Anuwong, que apresenta como vantagens 
a recuperação mais rápida, melhor controle álgico pós-opera-
tório e menos complicações com a ferida operatória, além do 
benefício estético devido à ausência de cicatrizes na região 
cervical. Existem poucos dados na literatura quanto ao seu 
manejo anestésico ideal. O anestesiologista deve estar familia-
rizado com suas particularidades, tendo em vista o aumento 
da sua demanda nos últimos anos. RELATO DE CASO: HGN, 
masculino, 31 anos, 84 kg, 1,79 m, ASA II, proposta de tireoi-
dectomia total transoral endoscópica e esvaziamento cervical 
bilateral, com monitorização neurofisiológica intraoperatória, 
por neoplasia tireoidiana, sob anestesia geral venosa total. 
Monitorização com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão 
arterial não invasiva, capnografia, índice bi-espectral e eletro-
miografia. Indução anestésica venosa com lidocaína, 1,5mg/
kg, propofol 3 mg/kg, remifentanil 1 mcg/kg e succinilcolina 
1 mg/kg, seguida de intubação orotraqueal por laringoscopia 
direta com tubo aramado 8,0 com cuff acoplado a eletrodo de 
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eletromiografia, Comarck-lehane I, sem intercorrências. Ma-
nutenção anestésica venosa com propofol TCI 2.0-3.5 guiado 
pelo índice bi-espectral e remifentanil 0,1-0,2 mcg/kg/min. Ato 
anestésico sem intercorrências. Analgesia pós-operatória com 
dipirona 50 mg/kg, morfina 0,15 mg/kg e parecoxibe 0,5 mg/
kg. DISCUSSÃO: o manejo anestésico para a tireoidectomia 
transoral endoscópica é um desafio para o anestesiologista, 
por ser uma abordagem cirúrgica recente e com particularida-
des em relação à convencional. A dissecção cirúrgica é realiza-
da no sentido craniocaudal, a partir de três incisões no vestíbu-
lo, o que dificulta a identificação do nervo laríngeo recorrente, 
portanto, a monitorização neurofisiológica é mandatória. Para 
a correta monitorização, é necessário o uso de eletrodos de 
eletromiografia acoplados ao tubo orotraqueal e o anestesio-
logista deve certificar-se que estejam em contato direto com 
as cordas vocais, podendo utilizar o videolaringoscópio, que 
confere melhor campo visual, a depender da disponibilidade 
do serviço. Além disso, a monitorização inviabiliza o bloqueio 
neuromuscular contínuo, caso opte-se pelo uso de bloqueador 
neuromuscular para facilitar a intubação, deve-se utilizar blo-
queador despolarizante ou garantir a reversão completa dos 
adespolarizantes através da administração de seus respectivos 
reversores, guiados pelo monitor da junção neuromuscular. Os 
benefícios para a abordagem cirúrgica transoral são inúmeros, 
porém por ser uma técnica recente, ainda não existem evidên-
cias científicas suficientes como, por exemplo, quanto à supe-
rioridade da anestesia balanceada ou venosa total e redução 
de consumo de opioides no perioperatório, sendo necessários 
mais estudos sobre o manejo perioperatório desses pacientes. 
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167 - Manejo de caso suspeito de hipertermia 
maligna em artrotomia de quadril
Autores: Maiara Briganti Pradella, Fabio Escalhão, Luis Henrique Can-
giani, Matheus Rodrigues Vieira, Carlos Eduardo Esqueapatti Sandrin, 
Rafael Colontonio Triches.

Instituição: CET Centro Médico de Campinas 

INTRODUÇÃO: A hipertermia maligna (HM) é uma doença 
muscular hereditária rara e potencialmente fatal desencadea-
do por exposição a anestésicos inalatórios halogenados ou à 
succinilcolina. Este relato descreve o caso de um paciente jo-
vem que desenvolveu sintomas suspeitos de HM durante ar-
troplastia de quadril. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 
19 anos, 82 kg, 1,83cm, ASA II, com antecedente de transtorno 
depressivo em uso contínuo de duloxetina e alprazolam. Foi 
submetido à artrotomia e artrodese de quadril devidos à artri-
te gonocócica, sob anestesia inalatória, sem intercorrências. Na 
sala operatória, o paciente foi monitorizado, realizada venócli-
se e indução da anestesia com midazolam 5 mg, lidocaína 80 
mg, infusão de remifentanil alvo-controlada, metadona 5 mg, 
propofol 160 mg e rocurônio 50 mg, por via venosa. Em segui-
da, foi feita a intubação traqueal e iniciada a ventilação mecâ-
nica. A manutenção da anestesia foi realizada com sevoflurano 
e oxigênio. Alguns minutos após a indução, o paciente apre-
sentou rigidez dos membros e tremores generalizados. Nesse 

momento, foi realizada nova dose de 15 mg de rocurônio, po-
rém sem melhora do quadro. Em seguida, o paciente evoluiu 
gradativamente com elevação do CO2 expirado até 48mmHg 
e de temperatura (37,1oC). Neste momento, a anestesia ina-
latória foi convertida anestesia venosa total alvo-controlada. 
Após cerca de duas horas após a interrupção do halogenado, 
foram coletadas gasometria arterial, que evidenciou  PaCO2 de 
49mmHg, creatina quinase (CK) de 97U/L. No intraoperatório, 
o paciente continuou com tremor intermitente de membros 
inferiores. A cirurgia foi realizada sem intercorrências. O tempo 
total de anestesia foi de 200 minutos.  Ao final do procedimen-
to, foi extubado e manteve-se sem queixas. No dia seguinte 
foram coletados novos exames laboratoriais que evidenciaram 
CK de 313U/L e paCO2 de 43mmHg. DISCUSSÃO: A incidência 
da HM varia muito dependendo da localização geográfica e da 
idade do paciente. É  mais frequente no sexo masculino e na 
população jovem. Trata-se de um defeito no gene do receptor 
de rianodina tipo 1 do cromossomo 19. A manifestação clíni-
ca da doença pode ser muito variável, desde formas leves ou 
moderadas até as formas fulminantes. Por isso, é usada uma 
estimativa de probabilidade para um determinado caso ser ou 
não caracterizado como HM. Nesse caso, a hipótese é de algu-
ma forma não usual de HM. O paciente foi encaminhado ao 
centro de estudo CEDHIMA – Unifesp para condução do caso.
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172 - Modelo de biofase de cortinez em 
obesos: relato de caso
Autores: Luiz Eduardo de Paula Gomes Miziara, Patrícia Sariego Esper, 
Ricardo Francisco Simoni.

Instituição: Centro Médico de Campinas 

INTRODUÇÃO: O aumento da prevalência mundial de obesi-
dade torna essa população um desafio cada vez mais presente 
na vida do anestesiologista. Trata-se de um ganho de massa 
não linear para uma série de variáveis como clearance, distri-
buição, débito cardíaco, além de um estado pró-inflamatório. 
Os modelos farmacocinéticos mais consolidados atualmente, 
como Marsh e Schnider, não apresentam bom desempenho 
nesse extremo populacional, acarretando comumente em so-
bredoses. O debate acerca de descritores ideais de tamanho 
e o impacto das alterações compartimentais e de distribuição 
da obesidade levaram ao uso da antropometria como alterna-
tiva. O modelo de biofase de propofol de Cortinez tem como 
alvo os obesos e baseia-se no fator de correção da antropo-
metria. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 27 anos, 106 kg, 
1,61 m de altura, IMC 40,5, submetida à gastroplastia video-
laparoscópica. Após administração de 2 mg de midazolam e 
concentração de remifentanil em 2ng.ml na biofase, a indução 
de propofol 10%, ultilizando modelo de biofase de Cortinez, 
foi iniciada com alvo em 1 mcg.ml na biofase e a avaliação da 
perda de consciência(PDC) foi feita através de resposta ao es-
tímulo verbal com o nome do paciente em tom normal de voz 
e perda do reflexo ciliar. O valor alvo foi acrescido em 1 mcg.
ml a cada equilíbrio atingido entre plasma e biofase sem in-
consciência. Após PDC, foi feito aumento do remifentanil para 
6ng.ml e administrado rocurônio 1mg.kg de peso corporal 
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corrigido para intubação orotraqueal. Registrado o valor de 
biofase e acrescido 0,5 mcg.ml como parte do método. No in-
traoperatório, mantido BIS entre 40 a 50 e analgesia adequada 
ao estímulo cirúrgico com remifentanil em infusão alvo-con-
trolada. A PDC na biofase foi de 1,93 mcg.ml e a recuperação 
da consciência(RDC) foi de 1,16 mcg.ml, com BIS de 78 na aber-
tura ocular. Utilizando o modelo proposto por Cortinez, duran-
te o intraoperatório foram realizados três ajustes decrescentes 
de 0,2 mcg.ml, com intervalo mínimo de cinco minutos entre 
eles, para manutenção dos valores propostos de BIS entre 40 
e 50. Não houve registro de supressão cortical durante todo o 
procedimento. Não foram observadas alterações hemodinâmi-
cas relevantes. DISCUSSÃO: A adequada titulação anestésica 
proposta pelo uso da anestesia venosa total com dipositivos 
alvo-controlados visa, entre outros, evitar subdoses e sobredo-
ses, prevenindo supressão cortical e outros efeitos colaterais 
quando os fármacos se encontram fora da janela terapêutica 
ideal. Baseado no caso relatado, a indução lenta e titulada no 
modelo de Cortinez sugere boa correlação entre o ponto de 
perda da consciência e a manutenção desse alvo durante o in-
traoperatório, considerando que houve um acréscimo de 0,5 
mcg.ml na biofase após PDC, conforme previsto no método, e 
diminuição de 0,6 mcg.ml para manutenção do BIS nos valores 
propostos, contudo mais estudos para validação do método 
de indução e manutenção no intraoperatório são necessários.
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179 - Observatório Nacional da Anestesiologia 
Brasileira: anestesia balanceada
Autores: Fernando Squeff Nora, Diógenes de Oliveira Silva, Bruno La-
boissiere Camargo Borges.

Instituições: Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre - Anestech 
Anestech/Machine Learning Leader 

INTRODUÇÃO: A análise de bancos de dados, a partir de fichas 
eletrônicas de anestesia, é incomum no Brasil. O uso de apren-
dizado de máquina e mineração de dados são métodos pode-
rosos de análises de grandes bancos de dados. Este tema livre 
descreve o tratamento de dados de 42,003 registros de anes-
tesia. Para tanto, aplicamos uma ferramenta chamada regras 
de associação. Regras de associação são usadas para descobrir 
elementos que ocorrem em comum dentro de um determina-
do conjunto de dados. Desta forma, pesquisamos 3 classes de 
fármacos usados em anestesia geral, durante a indução anes-
tésica: hipnóticos, analgésicos e bloqueadores neuro-muscula-
res (BNM), todos administrados durante anestesia balanceada 
(AB). DESCRIÇÃO DE SÉRIE: O software Python foi utilizado 
para a mineração, tratamento e análise dos dados, onde foram 
introduzidos os registros anestésicos extraídos de um banco 
de dados coletados de uma ficha eletrônica de anestesia total-
mente anonimizada. Das 42,003 anestesias gerais analisadas, 
33,056 (78,7%) foram realizadas com AB. Para a descoberta dos 
possíveis padrões de combinações das 3 classes de fármacos 
citadas, foram realizadas três medidas: 1) Suporte: definido 
como a proporção de situações da base de dados que contém 
determinado conjunto de fármacos mais frequentemente; 2) 

Confiança: medida que valida o suporte, ou seja, determina 
qual o % de acerto entre as combinações mais frequentemente 
encontradas pelo suporte e, 3) Lift: explica qual a probabilida-
de de encontrarmos um determinado ítem “x” quando “y” está 
presente. Essas três medidas, resultados de análises de regras 
de associação, auxiliam na descoberta e na determinação de 
padrões específicos dentro de um banco de dados, podendo 
refletir hábitos ou perfis. DISCUSSÃO: O propofol, fentanil e 
rocurônio foram respectivamente o hipnótico, analgésico e o 
BNM mais utilizados em AB com um suporte de 47,03% e con-
fiança de 92%, ou seja, chance importante dessa afirmativa em 
relação a essas escolhas refletirem a realidade. Independente-
mente das escolhas entre analgésicos e hipnóticos em AB, o 
rocurônio foi o agente BNM mais utilizado. Uma curiosidade 
em relação às escolhas de fármacos encontrados nessa série de 
casos foi que a única diferença entre os fármacos utilizados em 
Ab e AVT foi a escolha do analgésico. Nas anestesias gerais com 
AVT, o analgésico mais utilizado foi a metadona e na AB, foi o 
fentanil em associação com propofol em 71% das anestesias e 
intervalo de confiança de 91%. Este é um padrão interessante 
de hábitos, pois não há qualquer razão aparente para tal subs-
tituição e que poderá ser tema de um estudo complementar 
na tentativa de entendermos a mudança de comportamento 
na escolha do analgésico na vigência de uma ou outra modali-
dade de anestesia geral.
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180 - Observatório Nacional da Anestesiologia 
Brasileira: análise de dados em anestesia 
venosa total
Autores: Fernando Squeff Nora, Diógenes de Oliveira Silva, Bruno La-
boissiere Camargo Borges.

Instituição: Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre - Anestech 
Anestech/Machine Learning Leader 

INTRODUÇÃO: A análise de bancos de dados a partir de fichas 
eletrônicas de anestesia é incomum no Brasil. O uso de apren-
dizado de máquina e mineração de dados são métodos pode-
rosos de análises de grandes bancos de dados. Este tema livre 
descreve o tratamento de dados de 42,003 registros de anes-
tesia.  Para tanto aplicamos uma ferramenta chamada regras 
de associação. Regras de associação são usadas para descobrir 
elementos que ocorrem em comum dentro de um determina-
do conjunto de dados. Desta forma, pesquisamos três classes 
de fármacos usados em anestesia geral: hipnóticos, analgési-
cos e bloqueadores neuro-musculares (BNM) todos adminis-
trados durante anestesia venosa total (AVT). DESCRIÇÃO DE 
SÉRIE: O software PythonR foi utilizado para a mineração, tra-
tamento e análise dos dados, onde foram introduzidos os re-
gistros anestésicos a partir de um banco de dados coletados de 
uma ficha eletrônica de anestesia. Das 42,003 anestesias gerais 
analisadas, 8,946(21,3%) foram realizadas com AVT. Para a des-
coberta de possíveis padrões de combinações das três classes 
de fármacos citadas, foram realizadas três medidas: 1) Suporte: 
definido como a proporção de situações da base de dados que 
contém determinado conjunto de fármacos mais frequente-
mente; 2) Confiança: a medida que valida o suporte, ou seja, 
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determina qual o % de acerto entre as combinações mais fre-
quentemente encontradas pelo suporte e, 3) Lift: explica qual 
a probabilidade de encontrarmos um determinado ítem “x” 
quando “y” está presente. Essas três medidas, resultados de 
análises de regras de associação, auxiliam na descoberta e na 
determinação de padrões específicos dentro de um banco de 
dados, podendo refletir hábitos ou perfis. DISCUSSÃO: O mi-
dazolam e o rocurônio foram a associação mais frequentemen-
te encontrada entre hipnóticos e BNM em AVT, com suporte de 
50%, e uma chance desta observação estar correta de 82% e 
lift de 1,15 (a chance de o rocurônio ser o BNM quando admi-
nistrado o midazolam é de 1,15x). Quando analisados padrões 
entre as três classes de agentes anestésicos venosos, a combi-
nação mais frequente foi: midazolam, metadona e rocurônio 
(hipnótico, analgésico e BNM, respectivamente). Em torno de 
20% das anestesias nas quais são administrados midazolam e 
metadona, o BNM escolhido será o rocurônio, com intervalo de 
confiança de 92% e lift 1,3 (a chance do rocurônio ser o BNM 
de escolha quando são encontrados midazolam e metadona 
em AVT é de 1,3x). Curioso notar que quando o remifentanil é 
o analgésico de escolha, o propofol será o hipnótico em 16% 
dos casos com lift desta associação bastante elevado (2,29, 
ou seja, quando o remifentanil é escolhido o agente hipnóti-
co será o propofol, com uma chance 2,29x). Da mesma forma, 
quando reminfentanil e rocurônio são utilizados o propofol 
será o agente hipnótico de escolha com chance de 2,23x). O 
uso da metadona em AVT, ao invés do remifentanil (conside-
rada a droga com o melhor perfil farmacocinético para infusão 
contínua) foi uma surpresa.
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181 - Observatório Nacional da Anestesiologia 
Brasileira: análise por regiões 
Autores: Fernando Squeff Nora, Diógenes de Oliveira Silva, Bruno La-
boissiere Camargo Borges.

Instituição: Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre Anestech Anes-
tech/Engenheiro Responsável Machine Learning leader 

INTRODUÇÃO: Há poucos estudos no Brasil sobre dados epi-
demiológicos em anestesiologia. O conhecimento de um perfil 
de trabalho dos anestesiologistas no país é crucial. Não há ain-
da um estudo sistemático e contínuo que contabilize qual o 
perfil do anestesiologista brasileiro. Quais tipos de anestesias 
são mais realizadas? Essas são algumas das perguntas que este 
projeto intitulado Observatório nacional da Anestesiologia 
Brasileira tem a pretensão de responder. Este é o primeiro estu-
do de uma série. A base de dados analisada será uma ficha ele-
trônica de anestesia utilizada em diversos centros do país. Des-
crevemos, neste tema livre, o relato do estudo em 12 estados. 
DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Neste relato avaliamos 67,273 registros 
anestésicos. Os registros onde havia dados nulos foram des-
cartados, restando 42,003 registros. A pergunta que fizemos 
foi: Qual o tipo de anestesia geral foi a mais utilizada: anestesia 
venosa total (AVT) ou anestesia balanceada (AB)? A ferramenta 
utilizada foi o software PythonR, para a análise da frequência 
dos tipos de anestesias gerais mais utilizadas nos 12 estados, 
bem como na estratificação de tipos de anestesias e frequên-

cias em cada estado e região. Os estados foram agrupados em 
regiões Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), Su-
deste (Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), 
Centro-oeste (Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), Nordeste 
(Bahia e Alagoas) e Norte (Tocantins). A anestesia balanceada 
(AB) foi a opção de 78,7% dos anestesistas e anestesia venosa 
total (AVT) em 21,3% nas condições deste estudo e dentro das 
limitações deste primeiro relato. DISCUSSÃO:  A análise desse 
banco de dados permite concluir: Na região Sul a AB foi opção 
em 86,9% das anestesias gerais e a AVT foi opção em 13,1%. Na 
região Sudeste, a AB foi opção em 90,5% das anestesias gerais 
e a AVT foi a escolha em 9,5%. Na região Centro-Oeste, a AB 
foi a opção em 45% e a AVT foi a escolha em 55%. Na região 
Nordeste, a AB foi opção em 67,8% das anestesias gerais e a 
AVT foi escolha em 32,2%. Na região Norte, a AB foi a opção 
em 95,6% das anestesias gerais e a AVT foi a escolha em 4,4%. 
Mato grosso do sul foi o estado onde mais se realiza AVT. Rio de 
Janeiro foi o estado onde mais se utiliza AB. Uma limitação des-
te estudo foi o número ainda limitado de casos descritos em 
algumas regiões do país, principalmente no Norte, com apenas 
um estado representado, o que limita a extrapolação de um 
possível perfil nacional. O aumento da abrangência do uso da 
ficha eletrônica no território nacional poderá traçar um mapa 
mais acurado da Anestesiologia Brasileira, seus perfis, hábitos 
e padrões. Os dados apresentados foram totalmente anonimi-
zados e respeitam integralmente a privacidade de pacientes e 
profissionais. 
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182 - Observatório Nacional da Anestesiologia 
Brasileira: apresentação do projeto
Autores: Fernando Squeff Nora, Diógenes de Oliveira Silva, Bruno La-
boissiere Camargo Borges.

Instituições: Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre Anestech 
Anestech/Machine Learning Leader 

INTRODUÇÃO: Há poucos estudos no Brasil sobre dados epi-
demiológicos em anestesiologia. O conhecimento de um per-
fil de trabalho dos anestesiologistas no país é crucial. Não há 
ainda um estudo sistemático e contínuo que contabilize qual 
o perfil do anestesiologista brasileiro. Quais são as suas esco-
lhas? Quais tipos de anestesias são mais realizadas? Quais os 
fármacos comumente utilizados? Essas são algumas das per-
guntas que este projeto intitulado Observatório nacional da 
Anestesiologia Brasileira tem a pretensão de responder. Este é 
o primeiro estudo de uma série. A base de dados analisada será 
uma ficha eletrônica de anestesia utilizada em diversos centros 
do país. DESCRIÇÃO DE SÉRIE: Neste relato avaliamos 67,273 
registros anestésicos. Os registros onde havia dados nulos fo-
ram descartados, restando 42,003 casos. O tema central deste 
tema livre será anestesia geral. A ferramenta utilizada foi a Re-
gras de Associação, com o software Python, bem como a análi-
se de frequência de associações de fármacos e tipos de aneste-
sias gerais mais utilizadas em 12 estados. Anestesia balanceada 
(AB) foi a opção em 33,056casos (78,7%) e anestesia venosa to-
tal (AVT) em 8,946 casos (21,3%). DISCUSSÃO:  A análise deste 
banco de dados permite concluir: 1) a modalidade de anestesia 
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geral mais utilizada, nas condições deste estudo foi a AB; 2) os 
hipnóticos mais utilizados em AB e AVT foram, respectivamen-
te, propofol e midazolam, o que é curioso quando se leva em 
conta as características farmacocinéticas de ambos; 3) os anal-
gésicos mais utilizados em AB e AVT foram, respectivamente, 
fentanil e metadona e 4) o BNM mais utilizado, em ambas as 
modalidades de anestesia geral, foi o rocurônio. Curioso res-
saltar que, quando a escolha foi remifentanil e rocurônio como 
agentes analgésicos e BNM, respectivamente, a chance de o 
anestesiologista escolher pelo propofol como hipnótico foi de 
2,23x maior do que qualquer outro hipnótico. O uso da meta-
dona em AVT, ao invés do remifentanil (considerada a droga 
com o melhor perfil farmacocinético para infusão contínua) foi 
uma surpresa. Mato Grosso do Sul foi o estado onde mais se 
realiza AVT(67,8%). Rio de Janeiro foi o estado onde mais se 
utiliza AB(99,4%).
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184 - Parada cardiorrespiratória durante 
correção de comunicação interventricular em 
criança
Autores: Matheus Ramos Protásio, Enéas Eduardo Sucharski, Eduardo 
Ferro Mocsári, Carla Adriana Sagrado Xander, Thales Abreu Tedoldi, 
Luiz Guilherme Villares da Costa.

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein 

INTRODUÇÃO: Cardiopatias congênitas são anormalidades no 
sistema cardiocirculatório ocorridos durante o desenvolvimen-
to fetal, podendo ser diagnosticadas na vida intrauterina, no 
nascimento, infância ou mesmo na vida adulta. A comunicação 
interventricular (CIV) pode se apresentar como uma condição 
assintomática ou mesmo gerando algum grau de repercussão 
hemodinâmica. O tratamento conservador através de conduta 
expectante, bem como intervenção ainda na infância são con-
dutas discutidas como escolhas para o seguimento do pacien-
te. Verifica-se que parte dos pacientes que recebem conduta 
expectante, em algum momento da vida, precisarão ser sub-
metidos à intervenção para tratamento definitivo da CIV. RELA-
TO DE CASO: MEPR, 4 anos de idade, com diagnóstico de CIV 
assintomática e quadro prévio de endocardite. É optado por 
se realizar fechamento percutâneo da CIV. Indução anestésica 
com fentanil 3 mcg/kg, óxido nitroso 70%, oxigênio 30% e se-
voflurano 8%. Durante o procedimento, a criança desenvolveu 
bloqueio atrioventricular total (BAVT) com bradicardia logo, 
então, o cirurgião nos informou que a manipulação estava difí-
cil, administramos atropina 20 mcg/kg, sem resposta, e a crian-
ça evoluiu para parada cardiorrespiratória (PCR), foram então 
iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar,  com o 
cirurgião fazendo as compressões, e administramos epinefrina 
10 mcg/kg imediatamente, de tal modo a haver retorno da cir-
culação espontânea antes de um minuto, e a criança saindo em 
ritmo funcional com FC 65 bpm. Passada esta intercorrência, 
optou-se por abortar o procedimento. Paciente foi extubada 
e, ao despertar, restabelece-se ritmo sinusal com FC de 100 a 
120 bpm. DISCUSSÃO: Casos de BAVT e PCR são complicações 
raras na correção endovascular de CIV, mas possíveis, visto que 
a manipulação do cateter pode estimular o tecido miocárdico 

eletricamente excitável e levar a arritmias. É importante iden-
tificar prontamente a PCR na criança e iniciar as manobras do 
suporte avançado de vida em pediatria (PALS). O médico anes-
tesiologista tende a se deparar mais comumente com o mane-
jo de cardiopatias congênitas em cenários fora do centro cirúr-
gico, de modo que ele  precisa estar preparado para possíveis 
complicações do procedimento, mantendo boa comunicação 
com a equipe de hemodinâmica e multidisciplinar envolvida 
no processo, para que se possa obter melhor assistência ao pa-
ciente. Nesse caso, graças à boa comunicação em equipe, foi 
possível agir rápido e em conjunto para um desfecho positivo 
frente à complicação.
Referências

Vale VAL, Santos GMR, Faccio CB, et al. Manejo da comunicação interventricular de-
corrente da cardiopatia congênita no adulto. Braz J Health Rev. 2020; 3,11033-11046.

Pedra CAC, Pedra SRF, Pessotti C, et al. Fechamento percutâneo da comunicação 
interventricular muscular congênita. Rev Bras Cardiol Invasiva. 2008; 16:218-224.

189 - Peculiaridades da anestesia em paciente 
com doença de Machado-Joseph (DMJ): relato 
de caso
Autores: Guilherme Vazquez Izolani, Andrei Gustavo Kuzma, Luis Fer-
nando Lopes, Gabriela Villar e Silva, Paulo Henrique Pereira Aguiar, 
Lilian Satie Ykeizumi.

Instituições: Hospital Naval Marcílio Leal - Hospital Naval Marcílio Dias 

INTRODUÇÃO: A Ataxia Espinocerebelar tipo 3 (SCA3), tam-
bém conhecida como Doença de Machado-Joseph (DMJ), é 
uma doença de origem genética, autossômica dominante, que 
cursa com disfunção sensório-motora progressiva, podendo 
levar à ataxia, desequilíbrio, fraqueza ou rigidez muscular, dis-
tonia, disartria, disfagia, dentre outras complicações. Devido 
ao risco aumentado de disfunção autonômica, disfunção ter-
morregulatória, paralisia de cordas vocais e sintomas parkin-
sonianos. O objetivo deste trabalho é relatar as peculiaridades 
da anestesia para pacientes portadores da DMJ. RELATO DE 
CASO: Paciente, sexo feminino, 65 kg, 1,70 m, com hiperten-
são arterial sistêmica em uso de indapamida, deu entrada na 
emergência, na noite anterior à cirurgia, com relato de queda 
de um lance de escadas, apresentando fratura de côndilo man-
dibular à direita. Indicada redução incruenta de urgência pelo 
Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial. Admitida em sala ope-
ratória, realizada venóclise e monitorização básica associada 
ao índice bispectral (BIS) e manta térmica para aquecimento 
ativo. Administrado anestesia venosa total com bólus de su-
fentanil, lidocaína e rocurônio, infusão contínua de propofol 
e dexmedetomidina, associado à anestesia multimodal com 
midazolam, sulfato de magnésio e cetamina. Intubação naso-
traqueal realizada com tubo n 6,5 com cuff, sob auxílio de vi-
deolaringoscópio, em virtude da abertura de boca pequena e 
pinça de Magil, sem intercorrências. Manutenção do BIS entre 
45 e 60 durante todo tempo cirúrgico. Administrados dipirona, 
parecoxibe e ondansetrona como adjuvantes. Ao final do pro-
cedimento cirúrgico, realizado sugammadex, flumazenil e pro-
cedida extubação, sem intercorrências. Transportada à SRPA 
estável hemodinamicamente, sem uso de drogas vasoativas. 
DISCUSSÃO: Considerando se tratar de paciente com doen-
ça neurodegenerativa, que pode cursar com broncoaspiração 
e hipoventilação, por evolução natural da doença, o manejo 
desses pacientes no intraoperatório requer alguns cuidados 
especiais, especialmente quando se trata de uma fixação ma-
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xilomandibular. A profilaxia medicamentosa para náuseas e 
vômitos no pós-operatório (NVPO), intubação em sequência 
rápida e aspirações de secreções devem ser sempre conside-
radas. Os pacientes podem apresentar alterações do controle 
respiratório e disfunção pulmonar, sendo necessária atenção 
às drogas capazes de deprimir ventilação. Somado a este fato, 
medicações que bloqueiam receptores dopaminérgicos de-
vem ser evitados, visando a não exacerbação de distúrbios do 
movimento.
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197 - Pseudotrombocitopenia em cirurgia 
vascular de grande porte: relato de caso
Autores: Rafael Augusto de Melo Lacerda, Deborah Ramos Santos, Débora 
Cristina Guerra Amaral Fóscolo, Luiz Fernando Amancio P. de Oliveira.

Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro 

INTRODUÇÃO: A pseudotrombocitopenia (PTP) é um evento 
in vitro raro, considerado artefato de técnica que ocorre com o 
uso de contadores celulares automáticos, quando há o empre-
go de anticoagulantes na amostra, em especial o ácido etileno-
-dinitro-tetra-acético (EDTA). Neste caso, o fenômeno se deve 
à presença de anticorpos antiplaquetários que reconhecem 
a glicoproteína IIb/IIIa das plaquetas na presença desse anti-
coagulante. A PTP tem sido descrita tanto em pacientes com 
comorbidades quanto na população saudável, e sua prevalên-
cia varia de 0,1% a 0,29%. RELATO DE CASO: Sexo masculino, 
57 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
mellitus, dislipidemia e fibrilação atrial, histórico de hérnia de 
disco lombar e infarto agudo do miocárdio com realização de 
angioplastia e colocação de stent, etilista e ex-tabagista. Admi-
tido com a proposta de endarterectomia e ponte aortofemoral 
com prótese. À admissão hospitalar, hemograma mostrava pla-
quetas de 318.000/mm3. Três dias após, imediatamente antes 
do início da cirurgia, novo hemograma mostrava plaquetas de 
9.000/mm3. Realizada nova coleta, com resultado de 8.000/
mm3. Feito contato com equipe de hematologia, que sugeriu 
coleta de plaquetas em citrato, resultando em valor de 78.000/
mm3. Apesar da queda comparada com o valor de admissão, a 
cirurgia foi mantida, tendo em vista ausência de repercussões 
clínicas e valor não impeditivo para procedimento. DISCUS-
SÃO: A pseudotrombocitopenia induzida por EDTA é um fenô-
meno de aglutinação in vitro das plaquetas. Esta aglutinação é 
mediada por autoanticorpos que reconhecem antígenos das 
plaquetas modificados por EDTA, mostrando como resultado 
uma dramática redução das plaquetas. O diagnóstico deve 
ser suspeitado na ausência de sintomas hemorrágicos ou al-
terações na hemostasia primária. Das várias causas, a induzida 
por EDTA é a mais comum, mas já foi descrita associação com 
doenças como cirrose hepática, sepse, anticoagulantes orais e 
antibióticos. É importante se atentar ao diagnóstico diferencial 
de trombocitopenia induzida por heparina, que é uma possí-
vel complicação em pacientes submetidos a tratamento com 
heparina. Consideramos relevante levar esse fenômeno em 
consideração em pacientes que apresentam trombocitopenia 
sem sintomas, podendo, assim, evitar diagnósticos errôneos e 

a realização de exames complementares e tratamentos desne-
cessários que prejudicariam o paciente.  
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201 - Queimadura grave devido a incêndio no 
sítio cirúrgico pela interação entre clorexidina 
alcoólica e bisturi elétrico: relato de caso
Autores: Lucas Ventorim de Tassis, Pedro Francisco Brandão, Letícia Du-
tra Cerqueira Ambrósio, Marcus Vinicius de Freitas G. Menezes, Marina 
Schultais Leal, Gabriela de Moraes Cellia.

Instituições: Hospital Meridional Serra - Hospital Universitário Cassia-
no Antônio Moraes 

INTRODUÇÃO: o uso diatermia é de suma importância para 
a cirurgia moderna, porém apresenta riscos como explosões, 
incêndios e choque elétrico. A adoção de condutas preventivas 
é essencial para evitar eventos adversos durante uso do bis-
turi elétrico, principalmente se associado ao uso de soluções 
inflamáveis, como a clorexidina alcoólica e/ou gás comburente 
(oxigênio, especialmente em altas concentrações). RELATO DE 
CASO: gestante de 29 anos, EF ASA II, sem comorbidades, ad-
mitida em sala operatória para cesariana. Foi adequadamente 
monitorizada e submetida à anestesia raquidiana (L2-L3) com 
bupivacaína hiperbárica (11 mg), fentanil espinhal (20 mcg) e 
morfina (60 mcg) – ato sem intercorrências, com bloqueio sen-
sitivo entre T4 e T6. Executada a degermação, procedeu-se an-
tissepsia com clorexidina alcoólica e aposição de campos cirúr-
gicos estéreis descartáveis. Dois minutos após a incisão, com 
uso do bisturi elétrico, a paciente relatou dor intensa, em quei-
mação, na região escapular. No mesmo instante, o anestesiolo-
gista percebeu a presença de chama levemente azulada, quase 
incolor, e alerta a equipe sobre o incêndio. Imediatamente, a 
ferida cirúrgica foi protegida por compressas e a gestante foi 
transferida para uma maca móvel. Nesse momento, o incêndio 
já havia cessado e o parto cesáreo ocorreu sem complicações 
adicionais. Posteriormente, a paciente foi avaliada por cirur-
gião plástico, que constatou queimaduras de 1º e 2º graus em 
flanco, dorso e região escapular direita, o que exigiu internação 
em Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). DISCUSSÃO: 
os cuidados necessários ao manuseio do eletrocautério são 
conhecidos, porém os princípios físicos do equipamento de-
vem ser compreendidos por todos os envolvidos no uso da 
ferramenta, a fim de evitar lesões e demais danos a pacientes 
submetidos a procedimentos cirúrgicos. O algoritmo da ASA 
para combate ao incêndio em sala de cirurgia preconiza me-
didas importantes, como organizar os campos cirúrgicos para 
evitar acúmulo de oxigênio e aguardar o tempo adequado 
de secagem da solução inflamável antisséptica, para prevenir 
acidentes como este. Em relação ao bisturi elétrico monopo-
lar, existem quatro principais causas de queimaduras: acio-
namento inadvertido do aparelho; aquecimento excessivo 
de soluções; falha de contato na interface da placa dispersiva 
com a pele;  e, por último, a queimadura que ocorre quando 
a corrente elétrica dispersa intensamente para outro ponto 
no corpo, que não o eletrodo dispersivo (a placa). Além disso, 
a corrente gerada pelo bisturi pode causar eletrocussão e in-
terferências eletromagnéticas.
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212 - Uso do azul de metileno na síndrome 
vasoplégica intraoperatória: relato de caso
Autores: Leticia Fernanda Legnani, Camila Akemy Bansho, Leonardo de Al-
meida Azevedo, Henrique Tadashi Katayama, Zaqueu Connor Silva Filho.

Instituição: Hospital Universitário Cajuru 

INTRODUÇÃO: A síndrome vasoplégica (SVP) é caracterizada 
por uma diminuição acentuada da resistência vascular peri-
férica devido à produção desregulada de óxido nítrico (NO) e, 
com isso, maior ativação da guanilato ciclase (GC), que causa 
redução do tônus muscular vascular. Como consequência, 
ocorre choque refratário à reposição de fluidos e infusão de 
altas doses de vasopressores. O azul de metileno (AM) inibe 
a produção de NO e, assim, reduz a ativação da GC. Diante 
disso, ele vem sendo utilizado na SVP, visando reduzir a va-
sodilatação e a dose de drogas vasoativas. O tratamento da 
SVP permanece um desafio e sua letalidade pode chegar a 
50%. RELATO DE CASO: Homem de 61 anos, com história 
de DM tipo 2, hipertensão, DRGE e AVE isquêmico prévio, foi 
admitido no Hospital com suspeita de Hemorragia Digesti-
va Alta e oclusão intestinal. Realizou EDA, que evidenciou 
sinais de sangramento difuso em corpo gástrico e TC de ab-
dome, que mostrou fecaloma de grande volume. A equipe 
cirúrgica optou por remoção do fecaloma em centro cirúr-
gico, sob anestesia. Paciente admitido no centro cirúrgico 
torporoso, dispneico, SpO2 89% com máscara com reserva-
tório de O2 a 12L/min, PAM de 51mmHg e lactato de 21,9 
mmol/L. Optou-se por monitorização invasiva da PA e início 
de noradrenalina 0,5 mcg/kg/min. Em seguida, o paciente foi 
submetido à anestesia geral balanceada e punção de acesso 
venoso central. A equipe cirúrgica tentou remoção manual 
do fecaloma, sem sucesso, indicando então sondagem retal 
e infusão de solução de Murphy, enquanto o paciente seguia 
em sala, sob cuidados intensivos. Cerca de quatro horas após 
a abordagem inicial, equipe tentou nova remoção manual, 
novamente sem sucesso, seguido de laparotomia explora-
dora e ordenha do fecaloma. Durante o ato cirúrgico, foi ne-
cessário o aumento da infusão de vasopressores, chegando 
nas doses de noradrenalina 3 mcg/kg/min e de vasopressina 
0,04U/min, sem resposta hemodinâmica satisfatória (PAM 
35-40) e lactato de 13,6 mmol/L. Decidiu-se então pela infu-
são de AM 2 mg/kg em 20 minutos, iniciando melhora he-
modinâmica e possibilitando a redução da taxa de infusão 
dos vasopressores. O paciente foi encaminhado para UTI ao 
final do procedimento em uso de noradrenalina 1,6 mcg/kg/
min e vasopressina 0,02 mcg/kg/min, neste momento o lac-
tato se encontrava 9,3 mmol/L. No segundo PO desenvolveu 
megacólon tóxico e piora hemodinâmica, sendo submetido 
a nova laparotomia para retossigmoidectomia e peritone-
ostomia a vácuo. Houve necessidade de aumento da dose 
de drogas vasoativas por mais dois dias, quando evoluiu a 
óbito. DISCUSSÃO: Este caso demonstrou sucesso no uso do 
AM para o tratamento da SVP, evidenciado pelo aumento da 
PA e redução do uso de drogas vasoativas, após sua infusão. 
Também houve impacto na perfusão tecidual, com melhora 
da oxigenação, demonstrado pela redução do lactato. CON-

CLUSÃO: O desempenho do AM vem sendo estudado e pare-
ce ser promissor no tratamento da SVP, porém seu uso e seu 
impacto na mortalidade ainda não estão bem estabelecidos, 
sendo necessários mais estudos.
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214 - Repercussões anestésicas na síndrome 
MNGIE e importância da avaliação 
pré-anestésica: relato de caso
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INTRODUÇÃO: A Encefalomiopatia Neurogastrointestinal Mi-
tocondrial (MNGIE) é uma doença autossômica recessiva rara e 
com manifestações multissistêmicas. Desconhecida pela maio-
ria dos profissionais de saúde e sem elucidação clara da ação e 
efeito das medicações no organismo, a abordagem anestésica 
necessita de atenção desde a avaliação pré-anestésica (APA) até 
a recuperação completa do paciente. RELATO DE CASO: Pacien-
te do sexo feminino, 66 anos, com diagnóstico de MNGIE desde 
2001, HAS, DM2, fibromialgia, nefrolitíase, esteatose hepática 
e osteoporose. Em uso de: metformina, insulina, anlodipino, 
enalapril e pantoprazol. Internada devido a dor e distensão ab-
dominal, diarreia e perda ponderal de 4 kg em 4 meses, sendo 
solicitada avaliação pré-anestésica para colonoscopia. Liberada 
para procedimento como ASA 2, sem preditores de via aérea di-
fícil. Ao exame, relatou que em sedação prévia para endoscopia 
apresentou sonolência importante após a mesma. Realizada se-
dação com 1 mg de midazolam, 50 mcg de fentanil e propofol 
com bólus inicial de 30 mg e doses seriadas de 10 mg. Manteve 
estabilidade durante todo o procedimento e despertar tranqui-
lo após 10 minutos da última dose de propofol. DISCUSSÃO: A 
MNGIE pode cursar com dismotilidade gastrointestinal progres-
siva, caquexia, ptose, oftalmoplegia/oftalmoparesia, leucoence-
falopatia e neuropatia periférica desmielinizante. Embora a lite-
ratura não relate contraindicações para um agente anestésico 
em particular, formas clínicas graves da doença podem ter risco 
maior após anestesia geral. O esvaziamento gástrico retardado, 
por exemplo, aumenta o risco de aspiração. Além disso, sabe-
-se que tanto anestésicos parenterais quanto voláteis afetam a 
função mitocondrial. No entanto, esses agentes só deprimem a 
mitocôndria em doses mais altas do que as clinicamente empre-
gadas. Embora o propofol tenha pouco efeito negativo, há rela-
to de maior suscetibilidade à síndrome de infusão do propofol. 
Dexmedetomidina pode reduzir lesão neuronal por estresse oxi-
dativo da membrana mitocondrial e, assim, ser uma alternativa 
aos anestésicos gerais por seus efeitos mínimos. CONCLUSÃO: 
Devido à baixa incidência e grande diferença nas formas clí-
nicas, a literatura é limitada quanto à anestesia nesses pa-
cientes e mais estudos são necessários para fortalecer sua 
segurança. A APA bem conduzida, permitindo a discussão e o 
planejamento prévio da técnica anestésica reduz os riscos do 
procedimento, não devendo ser minimizada, especialmente 
em patologias que, como essa, podem interferir na metaboli-
zação das drogas anestésicas.
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223 - Síndrome do anticorpo antifosfolípide 
catastrófica: relato de caso e implicações 
anestésicas
Autores: Marina Monteiro Figueiredo Rezende, Paulo Ricardo Rabello de Ma-
cedo Costa, Beatriz Lemos da Silva Mandim, Lucas Augusto Carvalho e Raso, 
Ana Paula Lemos Carneiro, Deborah Rodrigues da Cunha Alves Bento.

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 

INTRODUÇÃO: A síndrome do anticorpo antifosfolípide 
(SAAF) é uma doença autoimune com sintomatologia variada. 
A forma mais grave da doença, SAAF catastrófica (SAAFC) foi 
descrita pela primeira vez em 1992, e desde então vem sendo 
estudada a fim de definir melhor sua patogênese e prevenir 
desfechos trágicos como o abordado nesse relato de caso. RE-
LATO DE CASO: Criança, sexo feminino, 9 anos, previamente 
hígida, história familiar negativa para doenças autoimunes, 
apresentou dor abdominal de forte intensidade, periumbilical, 
com irradiação para fossa ilíaca direita, associado a mal estar 
geral e vômitos. Atendida no pronto atendimento de hospital 
terciário e após uso de medicação analgésica sem melhora (di-
pirona, tramadol), realizado 0,85 mg/kg endovenosa de queta-
mina para exame físico detalhado. Apresentou então parada 
cardiorrespiratória, com retorno à circulação espontânea após 
dois ciclos. Devido à suspeita de apendicite, foi encaminha-
da ao centro cirúrgico para realização de videolaparoscopia 
diagnóstica, sob anestesia geral inalatória. No intraoperatório, 
evidenciou-se apêndice sem alterações significativas, e peté-
quias esparsas violáceas no intestino grosso. Sem condições 
de extubação, devido à instabilidade hemodinâmica, em uso 
de noradrenalina, foi encaminhada à UTI intubada e sedada 
com midazolam e fentanil. Após 6 horas, apresentou piora 
progressiva do quadro, com distensão abdominal e instabili-
dade hemodinâmica, sendo necessário uso de noradrenalina 
e adrenalina. Realizada nova anestesia geral inalatória para 
laparotomia exploradora, evidenciando isquemia mesentérica, 
sendo realizada enterectomia. No pós-operatório, apresentou 
piora do padrão neurológico, mantendo instabilidade hemo-
dinâmica e, após realização de tomografia computadorizada 
de crânio, evidenciado múltiplas lesões isquêmicas, evoluindo 
para morte encefálica após 5 dias de evolução. DISCUSSÃO: 
O caso apresenta uma criança previamente hígida, com anti-
corpos anticardiolipina e anticoagulante lupico positivos, as-
sociado a um quadro clínico grave de evolução rápida, com 
desfecho desfavorável. Devido à raridade da doença, a pato-
gênese e o impacto do manejo anestésico em paciente com 
SAAF previamente diagnosticada ainda é escasso, porém têm 
sido discutida, a fim de evitar desfechos desfavoráveis. Estudos 
mostram que dois terços dos episódios de SAAFC têm fatores 
precipitantes evidentes, sendo infecções o mais importante 
deles, na maioria causadas por foco intestinal. No que concer-
ne ao anestesiologista, é necessário estar preparado para uma 
abordagem segura de pacientes com SAAF, visando otimizar 
a analgesia, reduzindo a imobilidade pós-operatória, evitar 
desidratação, atentar-se ao uso de dispositivos que otimizem 
o retorno venoso no perioperatório, otimizar anticoagulação, 

equilibrando as indicações de punção de neuroeixo, com ne-
cessidade de anticoagulação plena, bem como atentar-se a 
sinais precoces no perioperatório de sepse.
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230 - Teste viscoelástico como guia 
transfusional em cirurgia de transplante 
hepático
Autores: Camilla de Leandro Crevelario, Lucas Teixeira e Mello Dutra, 
Haward Hideo Uoieno Iosto.

Instituição: Hospital Federal de Ipanema  

INTRODUÇÃO: O transplante de fígado é uma cirurgia desafia-
dora realizada em pacientes com perfis fisiológicos complexos. 
Representa o tratamento de escolha para doença hepática em 
estágio terminal. Cursa com sangramentos expressivos, neces-
sidade de hemotransfusões e drogas hemostáticas. Testes vis-
coelásticos como a tromboelastometria rotacional permitem a 
rápida detecção da coagulopatia e orientam a terapia de forma 
individualizada, alvo dirigido com terapias específicas. RELATO 
DE CASO: Feminina, 57 anos, portadora de Cirrose por NASH, 
CHILD C, MELD23. Submetida à transplante hepático sob a téc-
nica de pinçamento total da veia cava inferior. Tempo cirúrgico 
de quatro horas. A monitorização intraoperatória realizada com 
cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, pressão arterial in-
vasiva em artéria radial esquerda, controle da temperatura, pres-
são venosa central, ecocardiografia transesofágica (ETE), diurese, 
índice biespectral,gasometrias seriadas e tromboelastometria 
rotacional (ROTEM). Acesso venoso central em veia jugular inter-
na direita e periférico em membro superior esquerdo. Indução 
com etomidato, lidocaína, sufentanil e rocurônio. Manutenção 
anestésica com sevoflurano, sufentanil e rocurônio em infusão 
contínua. Doses variadas de noradrenalina foram necessárias ao 
longo da cirurgia. ROTEM em fase préanepática com aumento 
de Maximum lysis (ML) = 100%, sugerindo hiperfibrinólise. Reali-
zado 1 g de ácido tranexâmico. ROTEM seguinte com ML = 12% 
(correção da hiperfibrinólise), porém com Maximum clot firm-
ness (MCF) em FIBTEM < 12mm, sugerindo hipofibrinogenemia. 
Feito 6 unidades de crioprecipitado. Controle do sangramento 
(estimado em 800 mL) através da avaliação objetiva do campo 
cirúrgico e normalização do ROTEM. Transfusão de dois concen-
trados de hemácias baseada em hematócrito, lactato, diurese, 
saturação venosa central e responsividade a fluidos vista em ETE. 
Hemoglobina inicial 9,7 mg/dL; final, 7,8 mg/dL. Lactato final 2,9 
mg/dL (máximo igual a 4,8 mg/dL). Sete horas e cinco minutos 
de isquemia total do órgão (retirada do doador até despinça-
mento da veia porta) e 26 minutos de anepatia. Extubação em 
sala operatória, após reversão do bloqueio neuromuscular com 
sugammadex. DISCUSSÃO: Hemotransfusões estão associadas 
à infecção e trombose da artéria hepática. Além disso, os hemo-
componentes demonstram impactos negativos na sobrevida do 
enxerto em cinco anos e complicações como lesão pulmonar 
aguda. Por isso, critérios de transfusão objetivos são interessan-
tes para minimizar o uso indiscriminado e adequar a terapia para 
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cada indivíduo. Atentando-se ao fato de que os exames de coa-
gulação convencionais não refletem o real estado hemostático 
do paciente cirrótico, os  testes viscoelásticos avaliam o status 
real desses pacientes nas suas condições de pH, cálcio e tempe-
ratura. Por esse motivo, acrescenta valiosa informação em tempo 
real no manejo da coagulopatia perioperatória durante as dife-
rentes fases do transplante hepático.
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234 - Transplante multivisceral em hepatopata
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Ricardo Hideo Tachibana.
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INTRODUÇÃO: O transplante multivisceral é definido como 
o transplante em bloco de três ou mais órgãos abdominais, 
indicado para pacientes com falência irreversível desses ou 
neoplasias de múltiplos órgãos viscerais abdominais. Repre-
senta um desafio para o anestesiologista por sua complexi-
dade e importante instabilidade hemodinâmica e metabólica 
do paciente. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 
47 anos, hepatopata por doença hepática gordurosa não al-
coólica desde 2013 e trombose complexa do sistema mesen-
térico portal, MELD 24. Antecedentes pessoais de alcoolismo, 
ascite refratária, doença renal crônica não-dialítica, sarcope-
nia. Feito o transplante multivisceral (estômago, duodeno, 
pâncreas, intestino delgado e fígado) sob anestesia geral 
venosa, intubação orotraqueal, acesso venoso periférico e 
central, cardioscopia, oximetria de pulso, capnografia, índice 
biespectral, termômetro central, pressão arterial invasiva e 
pressão venosa central. Cirurgia com duração total de 9 ho-
ras, sangramento grave, recebendo 10.000 ml de cristaloide, 
1,250 ml de albumina, 6 concentrados de hemáceas, auto-
transfusão de 4 litros, noradrenalina e vasopressina. Realiza-
dos 6 plasmas frescos congelados, 2 unidades de crioprecipi-
tado e 7 g de fibrinogênio, guiados por tromboelastograma. 
Encaminhado à unidade de terapia intensiva com Hb de 8,7, 
noradrenalina 2,5 mcg/kg/min, vasopressina e 800 ml de 
diurese. Laparotomia exploradora no segundo dia pós-ope-
ratório para retirada de compressas, colectomia do enxerto, 
ileostomia terminal e fechamento da pele. No quinto dia 
pós-operatório nova re-abordagem para third look. Durante 
internação, apresentou lesão por isquemia e reperfusão; pan-
creatite do enxerto; laparotomia exploradora para re-anasto-
mose gastro-gástrica; passagem de filtro de veia cava inferior 
devido a TVP ilíaco-femoral; sangramento recorrente de teci-
do de granulação/cicatricial na anastomose gastro-gástrica; 
lesão renal aguda com necessidade de hemodiálise e tam-
bém foi diagnosticado com trombofilia JAK2. DISCUSSÃO: 
Embora os receptores de transplante multivisceral ainda não 
apresentem as mesmas taxas de sobrevida que os pacientes 
das outras modalidades de transplante, esse procedimento 
tem mostrado melhorias desde as suas primeiras tentativas 
na década de 60. Seu sucesso deve-se principalmente aos 
avanços na imunossupressão e as principais complicações 
giram em torno de rejeição aguda do aloenxerto e infecção.
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236 - Tratamento com canabidiol e anestesia: 
identificação de possíveis riscos
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INTRODUÇÃO: O uso de canabidiol (CBD) tem sido muito 
difundido, sendo utilizado no tratamento de diversas pato-
logias devido à sua atividade anti-inflamatória, anticonvulsi-
vante e analgésica. Apesar de não possuir efeitos psicotrópi-
cos, há suspeita de interação com os fármacos anestésicos. 
No presente estudo, levantamos dados da literatura sobre o 
efeito do canabidiol e sua interferência na prática clínica. ES-
TUDO DE SÉRIE: Estudo descritivo baseado em ensaios clí-
nicos e experimentais da interação do canabidiol com anes-
tésicos. DISCUSSÃO: Apesar de não ter seu mecanismo de 
ação totalmente esclarecido, o canabidiol (CBD) possui ação 
analgésica e anti-inflamatória ao atuar em receptores CB2, 
vaniloide do tipo I (TRPV1) e 5-HT1A, além de transportado-
res equilibrados de nucleosídeos. Sabemos que os principais 
analgésicos, como a dipirona e o paracetamol, exercem sua 
ação através da modulação do sistema endocanabinoide. 
Seu papel anticonvulsivante é desconhecido, mas parece en-
volver sua atividade em receptores canabinoides (CB1 e CB2). 
Foram ainda documentados efeitos neuroinibitórios e sedati-
vos por modulação da via descendente de antinocicepção. O 
CBD é metabolizado no fígado e tem potencial para múltiplas 
interações medicamentosas por meio de inibição e indução 
enzimática. Estudos experimentais em ratos demonstraram 
que a administração prévia de CBD prolongou a anestesia 
com barbitúricos de maneira dose-dependente. Considera-se 
que essa ação seja por inibição do metabolismo microssomal 
hepático. Há evidências também de efeito depressor direto 
do CBD sobre os anestésico inalatórios, visto que o éter teve 
seu efeito prolongado com uso de CBD, além do isoflurano, 
que em experimentos animais demonstrou um aumento do 
tempo de indução dose-dependente, além de prolongamen-
to do tempo de despertar com  atraso no aparecimento de 
reflexos e recuperação pós-anestésica prolongada. Não hou-
ve significativo efeito na duração de anestesia com alfatesin, 
cetamina ou tiopental, nem houve aumento em comparação 
com placebo de áreas de hiperalgesia e alodinia, após uso 
do CBD. Embora a maioria dos estudos tenham sido fei-
tos com animais de laboratório, devemos considerar os 
resultados na prática clínica, sendo assim, o tratamento 
com CBD requer ainda pesquisas futuras com diferentes 
dosagens e vias de administração como estratégia para 
tratamento multimodal. 
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243 - Uso da monitorização não invasiva por 
fotoelastometria em cirurgia de transplante 
renal pediátrico de doador cadáver
Autores: Camilla de Leandro Crevelario, Lucas Teixeira e Mello Dutra, 
Haward Hideo Uoieno Iosto, Vitor Alves Felippe.

Instituições: Hospital Federal de Ipanema - Universidade Federal flu-
minense  

INTRODUÇÃO: O transplante renal é o transplante de órgãos 
sólidos mais realizado no mundo. Parte do processo para ma-
nutenção da viabilidade do enxerto passa pela otimização 
hemodinâmica intraoperatória. Reportamos o uso do monitor 
não invasivo ClearSight para uma paciente de 8 anos subme-
tida a um transplante renal de doador cadáver. RELATO DE 
CASO: Paciente feminina, 8 anos, 22 kg, passado de situs in-
versos e cardiopatia congênita corrigida com evolução para 
insuficiência renal dialítica oligúrica, com creatinina de 6mg/
dl. Hipertensa, nega alergias. Havia dialisado há um dia. Após 
a monitorização básica, o aparelho de Clearsight foi posiciona-
do à direita e o de pressão não invasiva (PNI) à esquerda, com 
medidas equivalentes. Iniciada imunossupressão com simulec 
10 mg e metilpredinesolona 125 mg IV associada a kefazol 1 
g, transamin 250 mg, dexmedetomedina 40 mcg, lidocaína 60 
mg, MGSO4 0,5g e onicit 0,25 mg. Indução anestésica com pro-
pofol 40 mg, fentanil 30 mcg, rocurônio 30mg. Intubação sob 
videolaringoscopia e iniciada ventilação com 8 ml/kg. Manu-
tenção da anestesia feita com dexmedetomedina em infusão 
contínua 0,25 mcg/kg/h e sevoflurano 3%, puncionada veia ju-
gular interna direita com USG, feito manitol 100 ml e furosemi-
da 1 g. Paciente permaneceu estável, PAM entre 85-95mmHg 
e VVS entre 3-8. No momento da reperfusão renal, houve au-
mento do VVS para 14, sendo repostos 200 ml de plasmalyte, 
aumentando DC e ETCO2. Bloqueio neuromuscular revertido 
com sugammadex 100 mg, acompanhando pelo TOF. Desper-
tar sem queixas e com estabilidade hemodinâmica. Seguiu ao 
CTI com a monitorização do Clearsight, onde foi utilizado para 
o controle pressórico. Paciente evoluiu de forma satisfatória, 
com alta do CTI em 48 horas e hospitalar no sexto dia. DIS-
CUSSÃO: O paciente renal crônico se apresenta com comor-
bidades importantes à cirurgia. Muitas vezes com história de 
fistulas e cateteres para realização de diálise e precisam ter sua 
integridade vascular preservada. Além disso, a otimização he-
modinâmica representa ganho de sobrevida do enxerto e do 
paciente. O Clearsight é um monitor não invasivo que utiliza a 
fotoelastometria e um cuff insuflável no dedo para mensura-
ção da pressão da artéria braquial pela análise do formato de 
onda, com correção dos níveis pressóricos. Além de fornecer 
o DC e do VVS, esse monitor traz medidas de pressão arterial, 
frequência cardíaca e resistência vascular sistêmica. A utiliza-
ção da VVS é um preditor de fluidorresponsividade, auxiliando 
a orientação para a reposição volêmica (1,2). Estudos recentes 
questionam este monitor no contexto cirúrgico, principalmen-
te em pacientes críticos com as extremidades mal perfundidas 
e em uso de vasopressores. Outra ressalva seria a escassez de 
estudo na população pediátrica.

Referências

Soga T, Kawahito S, Oi R, et al : Recent less-invasive circulatory monitoring during 
renal transplantation. J Med Invest. 2013; 60:159-63. 

Slagt C, Malagon I, Groeneveld AB. Systematic review of uncalibrated arterial pres-
sure waveform analysis to determine cardiac output and stroke volume variation. 
Br J Anaesth. 2014; 112:626-637. 

255 - Utilização de ultrassonografia à beira 
do leito em intercorrência no transporte de 
paciente grave: relato de caso
Autores: Cristiane Souza Vasconcelos, José Levy dos Santos Mesquita, 
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vio Alves Arcanjo, Samuel Carneiro Vasconcelos.
Instituições: Santa Casa de Misericórdia de Sobral - Universidade Fe-
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INTRODUÇÃO: A atuação do anestesiologista não se restringe 
aos limites do centro cirúrgico. A execução de procedimentos 
fora das salas cirúrgicas cria novos desafios que exigem cuida-
dos específicos e capacitação. A complexidade e a gravidade 
de alguns pacientes podem exigir até mais suporte anestesio-
lógico do que outros procedimentos intraoperatórios. RELATO 
DE CASO: Anestesista é chamado para acompanhar paciente 
da terapia intensiva ao setor de imagem para realização de to-
mografia computadorizada. Paciente 60 anos, sexo feminino, 80 
kg, com pancreatite grave. Relato de história pregressa de AVC 
hemorrágico há um ano. Paciente intubada, em uso de nora-
drenalina 0,1 mcg/kg/min e sedoanalgesia com midazolam 0,1 
mcg/kg/h e fentanil 0,8 mcg/kg/min. Parâmetros anteriores ao 
transporte:  PA 96 X 77(83) mmHg, FC 72bpm, Sat 100% no ven-
tilador de transporte em modo controlado à pressão. Cilindro 
de oxigênio conferido e com reserva adequada para realização 
do transporte. Oxímetro de pulso, pressão arterial não-invasiva 
e ECG de 5 derivações foram utilizados para a monitorização da 
paciente. A droga vasoativa e a sedoanalgesia foram mantidas 
na mesma vazão durante o transporte. Ao chegar na sala de to-
mografia, a equipe se mobilizou para realizar transferência da 
paciente para a mesa de exame. Ao ser transferida para a mesa 
da TC, iniciou quadro súbito de dessaturação importante, che-
gando a saturar 30%. Anestesista trocou a ventilação mecânica 
para a manual com ambu e oxigênio a 100%. Realizou ausculta 
torácica com murmúrio vesicular presente bilateralmente e boa 
expansibilidade torácica, no entanto, sem melhora da saturação. 
Checou adequada posição do dedo no oxímetro de pulso. Reali-
zou aspiração traqueal para avaliar a presença de secreção ou ro-
lhas. Aspiração traqueal sem conteúdo. Solicitou auxílio de outro 
anestesista. Aumentou a vazão da noradrenalina para 0,2 mcg/
kg/min. PA 150X100 mmHg, entretanto a saturação permanecia 
a 40%. Foi utilizada ultrassonografia para investigação. Durante 
o exame da janela cardíaca, notou-se que o ventrículo direito es-
tava maior que o esquerdo, e apresentando hipocinesia difusa. 
Devido aos achados ultrassonográficos, levantou-se a hipótese 
de Tromboembolismo Pulmonar (TEP). Foi iniciada dobutamina 
10 mcg/kg/min, com melhora da saturação para 60%. O exame 
foi suspenso e a paciente foi encaminhada para terapia intensi-
va. O diagnóstico foi confirmado na UTI, todavia a trombólise era 
contraindicada devido ao histórico de AVC hemorrágico. Pacien-
te veio a óbito dois dias após. DISCUSSÃO: Cuidados anestési-
cos vão muito além do centro cirúrgico. Prover transporte seguro 
para procedimentos diversos requer versatilidade do profissio-
nal e amplo conhecimento dos recursos que estão presentes e 
ausentes no serviço. A ultrassonografia à beira do leito torna-se 
forte aliada nos diagnósticos diferenciais de intercorrências, 
como evidenciado neste relato.
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ventilada sob altas pressões durante o tórax rígido, que foi 
intubada após indução e não em sequência rápida/acordada, 
além de ter desenvolvido pneumonia no pós-operatório.
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151 - Manejo anestésico em cirurgia torácica 
para portador de granulomatose de Wegener
Autores: Leonardo Queiroz Parra, Henrique Pereira Castro, Bruno de Oli-
veira Cruz, Marlon Ferreira Santos, Roberto Sodré Farias, Eduardo dos 
Reis Peixoto.

Instituição: CET/ SBA - Centro de Anestesiolgia da Universidade de 
Brasilia 

INTRODUÇÃO: Doença auto-imune, idiopática e rara, a gra-
nulomatose de Wegener manifesta-se como uma poliangeite 
necrosante podendo acometer o trato respiratório e renal. As 
manifestações mais incidentes nas vias aéreas estão estenose 
subglótica, traqueal e brônquica. RELATO DE CASO: Sexo fe-
minino, 21 anos, IMC 22.50, portadora de granulomatose de 
Wegener submetida à dilatação de estenose subglótica. Em 
uso de azatioprina 100 mg e prednisolona 15 mg. A via aérea 
apresentava permeabilidade subglótica de 4 mm, com históri-
co de apneia obstrutiva do sono e estridor laríngeo. Monitori-
zação padrão (cardioscopia, SPO2, pressão não invasiva) asso-
ciada ao índice bispectral (BIS). Indução sob anestesia venosa 
total com lidocaína, fentanil, propofol e atracúrio. Manutenção 
realizada sob infusão alvo-controlada tipo Marsh modificado, 
3 a 4 mcg/mL. Ato operatório iniciou sob laringoscopia direta 
utilizando-se dilatadores Bakes, visando ampliação do lumen 
subglótico. Realizada introdução de tubo endotraqueal com 
cuff nº 4,5, 5 e 5,5. Intraoperatório e extubação sem intercor-
rências. DISCUSSÃO: A síndrome de Wegener manifesta-se 
com a formação de granulomas necrotizantes no trato respira-
tório e vasculite acometendo artérias e veias (glomerulonefri-
te e panarterite e formação de granulomas no miocárdio). No 
caso em questão, a paciente apresentava alterações da mecâ-
nica respiratória devido à gravidade da estenose subglótica. O 
ato cirúrgico transcorreu com manuseio da via aérea pela equi-
pe da cirurgia torácica, com diversos episódios provocados de 
apneia. Desta forma, optou-se pela anestesia venosa total, sob 
monitoramento com BIS. Em vigência do acometimento renal, 
o bloqueio neuromuscular foi realizado com atracúrio. Algu-
mas recomendações perioperatórias não podem ser ignoradas 
no paciente portador de Wegener como: avaliação cardioló-
gica, renal e pulmonar; avaliação das vias aéreas superiores; 
capacidade de realizar uma ventilação adequada sob másca-
ra antes do uso de agentes bloqueadores neuromusculares. 
Nos casos de comprometimento da função hepática e renal, 
fármacos metabolizados pelo fígado e excretados pelos rins 
devem ser utilizados com cautela. Outro ponto que deve ser 
considerado é o risco de extubação difícil devido à obstrução 
infraglótica. Fatores complicadores devem ser previstos e uma 
boa abordagem perioperatória realizada, a fim de evitar inter-
corrências anestésicas. Torna-se necessária atenção meticulosa 
das medicações utilizadas no ato operatório no portador de 
Granulomatose de Wegener com história de insuficiência renal 
associada a acometimento de trato respiratório.

VENTILAÇÃO

097 - Diagnóstico diferencial de hipoxemia 
perioperatória em paciente induzida com 
remifentanil
Autores: Pedro Teixeira da Silva, Louise Leão Sênos, Haward Hideo Uoie-
no Iosto, Marcelo Cursino Pinto dos Santos, Brynner Mota Buçard.

Instituições: Hospital Federal de Ipanema - Hospital Federal de Bon-
sucesso 

INTRODUÇÃO: O manejo de complicações perioperatórias 
depende de raciocínio sindrômico para diagnóstico e trata-
mento adequados. Neste relato, apresentamos a abordagem 
da hipoxemia perioperatória precipitada por tórax rígido 
induzido por opioide e possivelmente agravada por outras 
etiologias. RELATO DE CASO: Paciente G.L.M., feminina, 63 
anos, IMC 31,2 kg/m², diabética tipo II em uso de insulina, 
infarto agudo do miocárdio em 2017. Submetida à mastec-
tomia radical direita com reconstrução devido à neoplasia 
mamária após interrupção de quimioterapia por toxicidade 
cardíaca. À avaliação pré-anestésica: edenta, hipotensão or-
tostática, capacidade funcional > 4 METS, teste ergométrico 
e cintilografia miocárdica, sem critérios para isquemia e eco-
cardiograma sem disfunções. Monitorizada com cardiosco-
pia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, capnografia 
e analisador de gases. Após pré-oxigenação, a saturação pe-
riférica de oxigênio (SpO2) era 100%. Iniciada indução anes-
tésica com remifentanil 0,3 mcg/kg/min (5 minutos antes da 
intubação orotraqueal), etomidato 10 mg e lidocaína 60 mg. 
Foi percebida, então, impossibilidade de ventilação, mesmo 
sob quatro mãos, com queda da SpO2 até 52% e estabelecida 
hipótese diagnóstica de tórax rígido. Administrado rocurônio 
50 mg e, após 30 segundos, a ventilação sob máscara foi efe-
tiva com a SpO2 ,retornando a 89%. Em seguida, procedida 
intubação orotraqueal, sob laringoscopia direta, sem visua-
lização de secreção ou instabilidade hemodinâmica. Após a 
intubação, a SpO2 era 91% e gasometria arterial com rela-
ção pressão arterial de oxigênio/fração inspirada de oxigênio 
(P/F) de 93. Optou-se por recrutamento alveolar, quando a 
SpO2 foi a 95% e P/F a 193, com subsequente queda pro-
gressiva até SpO2 86%; novo recrutamento alveolar elevou 
a SpO2 a 96%, ocorrendo nova queda até 86%. Após 7 horas 
de cirurgia, o bloqueio neuromuscular foi revertido com su-
gammadex 4 mg/kg e a paciente foi extubada, mantendo de-
pendência de oxigênio para SpO2 94%. No segundo dia pós-
-operatório, a paciente apresentou pneumonia comprovada 
por tomografia de tórax. DISCUSSÃO: A abordagem sindrô-
mica permite considerar diferentes hipóteses diagnósticas. 
Isso é especialmente importante no caso descrito, já que a 
paciente apresentava fatores de risco para diversas etiolo-
gias de síndrome hipoxêmica. Em situações que o tórax rígi-
do precipita a hipoxemia, costuma-se atribuir a dessaturação 
apenas à atelectasia. No entanto, neste caso, dentre as prin-
cipais hipóteses diagnósticas, destaca-se não só atelectasia, 
como também broncoaspiração. Corroboram a atelectasia: 
paciente obesa, que apresentou falha de ventilação durante 
tempo considerável e respondeu parcialmente a manobras 
de recrutamento alveolar. Quanto ao risco de broncoaspi-
ração, tem-se disautonomia por diabetes (estômago cheio), 



114   BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

Referência

Pandit  JJ,  Solan  TG.  Regional  anesthesia  in  Wegener’s granulomatosis. AANA J. 
1998; 66:538-539.

Engel NMAA, Gramke HF, Peeters L, et al. Combined spinal epidural anaesthesia for 
a woman with Wegener’s  granulomatosis  with  subglottic  stenosis.  Int J Obstet 
Anesth. 2011; 20:94-95.

252 - Uso de ventilação a jato transtraqueal 
durante traqueoplastia: relato de caso
Autores: Gabriela Ribeiro Gontijo, Telmo Heleno Gomes, Cláudia Helena 
Ribeiro da Silva.

Instituição: Hospital Felício Rocho 

INTRODUÇÃO: Estenose traqueal é uma complicação co-
mum após intubação prolongada. Nesse contexto, é preciso 
planejamento adequado e previsão de possíveis complica-
ções, pois trata-se de provável ventilação difícil, cujo acesso 
é dificultado pelo posicionamento do broncoscópio. RELATO 
DE CASO: Paciente masculino, 54 anos, IMC 25, hipertenso, 
com passado de tromboembolismo pulmonar e infecção por 
SARS-CoV-2, com necessidade de intubação e traqueosto-
mia. Após melhora do quadro de Covid-19 e alta hospitalar, 
evoluiu com dispneia, esforço respiratório e estridor laríngeo, 
sendo readmitido e aventada hipótese de estenose traqueal. 
Após estabilização, foi admitido em bloco cirúrgico conscien-
te, orientado, em ar ambiente para a realização de traque-
oplastia por broncoscopia rígida. Realizado pré-oxigenação 
adequada, seguido de bólus de lidocaína (1 mg/kg EV) e de 
dexmedetomidina (1 mcg/kg EV) em 10 minutos. Feita infu-
são contínua de dexmedetomidina (0,7 mcg/kg/h),  cetamina 
(2 mcg/kg/min) e fentanil (0,01 mcg/kg/min). O paciente per-
maneceu em ventilação espontânea durante o procedimen-
to e apresentou dessaturação por curto período, sendo 81% 
o menor valor. Foi utilizado dispositivo de ventilação a jato 
transtraqueal (VJTT) para assistir à ventilação. Evidenciou-se 
traqueia com estenose cicatricial circunferencial na altura 
da cricoide e primeiro anel, com moderado processo infla-
matório. A traqueoplastia foi feita com dilatação por balão. 
DISCUSSÃO: Ocorrências de complicações após intubação 
aumentaram com o avanço da pandemia da Covid-19. Assim, 
o estudo do manejo de casos semelhantes ao relatado é fun-
damental.  Diante de provável via aérea difícil, é importante 
a manutenção do drive ventilatório. Com esse objetivo, opta-
mos por uma combinação de medicamentos que mantivesse 
o paciente em ventilação espontânea e garantisse analgesia 
adequada. A escolha de dexmedetomidina contribuiu para 
esse intuito, pois promove sedação adequada, sem depres-
são respiratória, estado responsivo ao chamado e boa anal-
gesia. Além disso, é preciso realizar pré-oxigenação prévia 
prolongada, reduzindo o risco de dessaturação, e estabelecer 
alternativas de ventilação. O equipamento de VJTT utilizado 
fornece ventilação a baixa frequência e, como vantagens, 
apresenta uma frequência semelhante à ventilação espon-
tânea, fácil manuseio e permite fácil ajuste de parâmetros. 
Sabe-se, no entanto, que a VJTT pode se associar a compli-
cações como falha do equipamento e barotrauma, principal-
mente se relacionado à obstrução de vias superiores. Esses 
problemas são mais comuns com o uso de cânulas estreitas 
e acessos obtidos via percutânea, portanto, seu manuseio 
adequado e suas indicações devem ser revisadas. No caso 
em questão, o paciente possuía uma traqueostomia prévia, 

o que permitiu o acoplamento de cânula de maior calibre e, 
por tratar-se de acesso subglótico, houve menor risco de en-
fisema e distensão gástrica. Nesse contexto, o equipamento 
de VJTT foi bem indicado e trouxe resultados positivos.
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VIA AÉREA E RESSUSCITAÇÃO

002 - Abordagem de via aérea difícil 
com estilete luminoso em paciente com 
nasoangiofibroma juvenil
Autores: Rodolfo Gonçalves Oliveira, Sarah Gracielly Sena Sousa, Bruno 
Mendes Carmona, Artur Abel Tavares Fernandes Cavaco, João Hermí-
nio Pessoa dos Santos, Tayssa Cristina Lima de Vilhena.

Instituições: Centro de Ensino e Treinamento Mario Fascio - Hospital 
Ophir Loyola - Hospital Beneficência Portuguesa 

INTRODUÇÃO: A via aérea difícil é definida como a situação 
clínica na qual o médico tem dificuldade de ventilar com más-
cara, dificuldade com intubação orotraqueal ou ambos. É uma 
interação complexa entre fatores do paciente, o quadro clínico 
e a habilidade e experiência do médico. Todo médico deve es-
tar treinado a lidar com esta situação que está associada com 
risco imediato de vida ou sequela neurológica permanente. 
RELATO DE CASO: Paciente L.R.E, 14 anos, sexo masculino, 62 
kg, 1,85 m, portador de nasoangiofibroma juvenil, deu entrada 
no centro cirúrgico para realização de osteotomia de maxila 
e ressecção de nasoangiofibroma. Ao exame físico: lesão ex-
tensa em maxila, que ocupava grande parte da cavidade oral, 
Mallampati classe 4, abertura bucal reduzida (< 3 cm), além de 
distância mento esternal menor que 12,5 cm. Após monitoriza-
ção, venóclise, pré-oxigenação com sistema de Baraka e oxigê-
nio a 100%, sob ventilação espontânea por 5 minutos, foi ini-
ciada a indução venosa com fentanil 3 mcg/kg, propofol 2 mg/
kg e succinilcolina 1 mg/kg e realizada intubação orotraqueal 
com tubo aramado 6.5, com estilete luminoso, sem intercor-
rências, Manutenção da anestesia realizada com sevoflurano e 
remifentanil. DISCUSSÃO: Diante da via aérea difícil presumi-
da, fez-se necessário a utilização de materiais específicos, no 
caso, o estilete luminoso, que era o dispositivo disponível na 
instituição, bem como o manejo adequado do paciente por 
profissionais capacitados. O algoritmo de VAD da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas (ASA) preconiza a utilização 
de diversos instrumentos como: máscara laríngea, ML-Fastrack, 
intubação retrógrada, estilete luminoso e fibroscópio e reco-
nhecer os pacientes nos quais a intubação endotraqueal pro-
vavelmente será difícil pode ajudar a alertar os médicos sobre 
a necessidade de assistência de um clínico com treinamento 
das vias aéreas e ter equipamento avançado de gerenciamen-
to das vias aéreas disponível.
Referências

Caplan RA, Benumof JL, Berry FA, et al. Practice guidelines for management of de 
difficult airway: a report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on 
Management of the Difficult Airway. Anesthesiology. 2003; 98:1269-1277.

Detsky ME, Jivraj N, Adhikari NK, et al. Will this pacient be difficult to intubate? The 
rational clinical examination systematic review. JAMA. 2019; 321:493-503.



TEMAS LIVRES  |  2o CONGRESSO VIRTUAL DE ANESTESIOLOGIA 2021   115

059 - Avaliação do uso de lidocaína 
alcalinizada na insuflação do balonete do 
tubo endotraqueal em paciente submetidos à 
cirurgia bariátrica
Autores: Caio Marcio Barros de Oliveira, Eduardo José Silva Gomes de 
Oliveira, Plínio da Cunha Leal, Ed Carlos Rey Moura, Gustavo Weyber 
Pereira Alves, Laís Barreto Aragão.

Instituição: Universidade Federal do Maranhão 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Foram descritos, em literatura, di-
versos sintomas pós-operatórios decorrentes da intubação oro-
traqueal, especialmente tosse, disfonia, dor e sensação de corpo 
estranho em vias aéreas superiores. Dentre as técnicas utilizadas 
para atenuação dos mesmos, a que apresentou melhores resul-
tados foi a insuflação do balonete do tubo endotraqueal com 
solução de lidocaína alcalinizada. (NATH et al., 2017): Aumentar 
o conforto pós-operatório acerca dos sintomas relacionados à 
intubação orotraqueal; Comparar os resultados entre grupo con-
trole e intervenção acerca da técnica descrita; Quantificar nível 
de satisfação dos participantes para com o serviço. MÉTODO: 
Foram incluídos na pesquisa 80 pacientes submetidos à cirurgia 
de gastroplastia realizada entre 2019 e 2021 em um hospital par-
ticular. Todos os pacientes foram submetidos à anestesia venosa 
total com indução feita por propofol 2 mg/kg, fentanil 3-5 mg/kg 
e rocurônio 0,6 mg/kg. Para manutenção, propofol + remifenta-
nil objetivando BIS 40-60. Antes da extubação serão administra-
dos dipirona 2 g + ondansetrona 8 mg + sugammadex 4 mg/kg 
+ morfina 2 mg. O estudo foi duplo-cego e os pacientes foram 
randomizados em dois grupos: G1 (controle), que teve o balone-
te endotraqueal insuflado com 6 mL de solução salina a 0,9%; e 
G2 (intervenção), que teve o balonete insuflado com solução de 
lidocaína 2% (2 mL) alcalinizada com bicarbonato de sódio 8,4% 
(4 mL). Foram avaliados parâmetros intraoperatórios, como tem-
po de anestesia e cirurgia, saturação periférica de oxigênio e tos-
se à extubação, assim como parâmetros pós-operatório, como 
disfonia, tosse, sensação de corpo estranho, dor e/ou inflamação 
em orofaringe/laringe e nível de satisfação com o serviço nos 
horários de 2, 6, 18 e 24 horas, após o despertar. RESULTADOS: 
Houve baixa incidência de tosse ou dessaturação de oxigênio 
durante o despertar em ambos os grupos, baixa incidência de 
tosse, disfonia, dor, inflamação e/ou sensação de corpo estranho 
em orofaringe/laringe em todos os participantes. Não houve 
diferença estatisticamente relevante entre os grupos. A média 
de resposta de satisfação dos pacientes foi de completamente 
satisfeitos quanto à informação e privacidade e muito satisfeitos 
quanto ao tempo de espera, controle da dor e nível de descon-
forto. CONCLUSÃO: No presente estudo, não houve vantagem na 
administração de lidocaína alcalinizada no balonete endotraqueal, 
haja vista a baixa incidência dos sintomas descritos em literatura 
supracitada, nos participantes da pesquisa. Diversos fatores po-
dem ser responsáveis por esses resultados, com maior enfoque à 
administração precoce de morfina antes do despertar anestésico 
e da analgesia otimizada no pós-operatório, muitas vezes fazendo-
-se uso de bomba de PCA, haja visto que é bem descrito em litera-
tura a ação antitussígena de medicamentos opioides, mascarando 
os sintomas nos pacientes do grupo controle.
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086 - Comparativo entre edições 
presenciais e remotas do projeto de 
extensão Salvando Vidas 
Autores: Fatima Carneiro Fernandes, Guilherme Fernandes Tavares, Eric 
Slawka, Helena de Paula Oliveira, Ana Carolina Gomes Montechiari Tei-
xeira, Mateus Costa de Mattos.

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

INTRODUÇÃO: Devido à pandemia de Covid-19, as aulas 
das universidades federais foram momentaneamente sus-
pensas. Com isso, as ligas acadêmicas, iniciativas estudantis 
e ações de extensão precisaram reinventar-se e migrar para 
as plataformas digitais. Assim, os projetos até então presen-
ciais precisaram ser revistos e readaptados para os modelos 
virtuais, de maneira a continuar prezando pela qualidade 
do ensino e garantindo a participação e o engajamento dos 
participantes, assim como a interação com a sociedade. RE-
LATO DE CASO: Em 2019, foram realizadas três edições do 
projeto Salvando Vidas, todas presenciais e com demons-
trações práticas. Em 2020 e 2021, com o isolamento social, 
o projeto de extensão foi transferido para as plataformas re-
motas, contando com a carga teórica e vídeos demonstrati-
vos das manobras e atitudes de ordem prática. No primeiro 
ano remoto, foram realizadas duas edições, a primeira divi-
dida ao longo de quatro dias, e a segunda, em um único dia. 
No ano seguinte, foi realizada, até o momento, apenas uma 
edição, também dividida em quatro dias. DISCUSSÃO: Nas 
três primeiras edições, todas presenciais, inscreveram-se ao 
todo 433 participantes das mais diversas áreas, inclusive de 
cursos das áreas humanas, dos quais 402 (92,84%) cumpri-
ram os requisitos mínimos de presença para certificação. 
No somatório das edições remotas seguintes, foram 4,670 
inscritos, dos quais, 1,863 (39,89%) foram certificados. Para 
certificação nas edições remotas, era necessário o preen-
chimento de um pré e um pós teste para cada aula, com to-
lerância de 75% de preenchimento. A partir desse modelo, 
além de ser possível averiguar a presença dos participan-
tes, foi possível avaliar o real ganho de conhecimento. As 
perguntas de ambos os testes eram as mesmas, para que 
pudesse ser medido o ganho de conhecimento a partir da 
aula. Em todos as aulas realizadas, o percentual de acertos 
nos pós testes superou os dos pré testes, demonstrando 
a efetividade do conhecimento ensinado e garantindo a 
transmissão dos conhecimentos necessários àqueles certi-
ficados. Comparando-se as edições presenciais com as re-
motas, houve 1078,52% mais inscritos no modelo remoto. 
No entanto, o número percentual de certificações dos even-
tos remotos foi inferior à metade do percentual daqueles 
presenciais. CONCLUSÕES: As plataformas remotas permi-
tam alcance maior dos projetos universitários. No entanto, 
a adesão ainda não se mostra elevada, se comparada com 
modelos presenciais. Ademais, é importante criar mecanis-
mos que possam mensurar o real ganho de conhecimento 
dos participantes, de maneira a maximizar o engajamento 
e a participação remotos.
Referências

Wissenberg M, Lippert F, Folke F, et al. Association of national initiatives to improve 
cardiac arrest management with rates of bystander intervention and patient survi-
val after out-of-hospital cardiac arrest. JAMA. 2013; 310:1377-1384.

Abbasi S, Ayoob T, Malik A, et al. Perceptions of students regarding E-learning 
during Covid-19 at a private medical college. Pak J Med Sci, 2020; 36(Covid-
19-S4): S57-S61.



116   BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

125 - Incomum evento de broncoaspiração 
secundária: a fístula vésico-jejunal inesperada 
em cirurgia urológica transuretral
Autores: Juan Carlos de Arruda Oliveira, Pablo Britto Detoni, Jedson dos 
Santos Nascimento, Kleuber Moreira Lemos, Felipe Augusto Ribeiro Va-
ladares.

Instituição: Santa Casa de Misericórdia da Bahia 

INTRODUÇÃO: A escolha da técnica anestésica para os proce-
dimentos urológicos endoscópicos como de cistoscopia deve 
ser ajustada para cada paciente, e tais cirurgias podem ser rea-
lizadas seguramente com anestesia regional ou geral. As carac-
terísticas da via aérea do paciente em questão, também podem 
influenciar na escolha da técnica anestésica. Entretanto, mesmo 
com a escolha mais adequada, intercorrências como a bronco-
aspiração podem ocorrer e o anestesista deve estar pronto para 
identificação e rápida resolução em prol da saúde do paciente. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 76 anos, 70 kg, 
ASA II, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 
II, nega alergias. Passado cirúrgico de herniorrafia inguinal es-
querda com tela, associada à enterectomia, devido à necrose de 
alça de intestino delgado. Durante dissecção do saco herniário, 
houve lesão de bexiga, sendo necessário sutura para correção. O 
paciente evolui, no pós-operatório, com sepses de foco urinário 
e disfunção renal, sendo necessária cistoscopia para elucidação 
diagnóstica. Realização de cistoscopia sob anestesia geral veno-
sa com propofol em bomba de infusão em protocolo Marsh e 
manutenção de ventilação espontânea, sem intubação. Proce-
dimento cirúrgico realizado com dificuldades devido à quan-
tidade de grumos, resíduos e sedimentos, evidenciando cistite 
difusa. Durante procedimento, paciente apresenta vômito, ainda 
inconsciente, com saída de grande quantidade de líquido claro 
pela cavidade oral e dessaturação, optado pela intubação oro-
traqueal, realizada com dificuldade pela quantidade de líquido 
e com risco de broncoaspiração. Realizada passagem de sonda 
nasogástrica para aspiração de conteúdo, sendo mantido gran-
de vazão de conteúdo, mesmo após 10 minutos. Levantada sus-
peita sobre presença de fluido de irrigação do ureteroscópio, 
sendo exteriorizado pela cavidade oral. Realizado teste com azul 
de metileno, sem exteriorização pelo reto, porém com saída de 
grande quantidade de líquido de coloração azul pela sonda na-
sogástrica, sendo feito diagnóstico de fistula enterovesical alta. 
Paciente encaminhado para UTI em pós-operatório e nova cirur-
gia para correção do trânsito intestinal mais cistorrafia, devido à 
presença de fístula vesico-jejunal. O paciente evoluiu favoravel-
mente obtendo alta hospitalar. DISCUSSÃO: A fístula enterove-
sical é uma complicação possível em pós-operatório de cirurgias 
abdominais e a presença de infecção urinária de repetição pode 
levar à suspeita dessa enfermidade. O anestesiologista deve 
sempre atentar-se à comunicação entre a bexiga e trato digesti-
vo como sendo um risco à integridade da via aérea do paciente 
em procedimentos urológicos transuretral. A escolha da técnica 
anestésica pode influenciar na velocidade de identificação da 
intercorrência levando a um melhor desfecho para o paciente. 
A atenção do anestesiologista é fundamental para rápida identi-
ficação e manejo das intercorrências apresentadas.
Referências

Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, et al. Clinical anesthesia. 7th ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams, 2015. 

Guillaume JE, Hardy PE, Moreau N, Unusual cause of gastric aspiration with a laryn-
geal mask airway (LMA) : discussion and review of the literature. Acta Anaesth Belg. 
2017; 68:143-146

131 - Intubação nasotraqueal acordado para 
via aérea difícil por lesão neoplásica de ramo 
de mandíbula direita: relato de caso
Autores: Wescley Peralta Coca, Guilherme de Holanda Cota, Oscar 
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INTRODUÇÃO: Garantir a segurança da via aérea (VA) é a 
rotina do anestesiologista. Algumas situações podem se 
associar à dificuldade em acessar e garantir a VA. Tamanha 
importância do tema, a Sociedade Americana de Anestesio-
logia (ASA), publicou em 2013 uma atualização nos guide-
lines para o manejo da via aérea difícil (VAD). A partir deste 
guideline, visamos demonstrar os passos aplicados e o su-
cesso de sua aplicação. RELATO DE CASO: Paciente ETT, 61 
anos, feminino, ASA II (HAS e Ansiedade), história prévia de 
ressecção de lesão e osteossíntese mandibular há quatro me-
ses. Apresentou soltura de material e limitação para abertura 
bucal. Paciente atendida em avaliação pré-anestésica para 
nova cirurgia corretiva na mandíbula.  Apresentava abertu-
ra bucal de 2 cm, mallampati IV, distância tiromentoniana de 
5 cm, mordedura do lábio superior classe 3, cirurgia cervical 
prévia. Orientamos sobre a dificuldade de acesso a VA e ne-
cessidade realização de intubação acordada. O planejamento 
cirúrgico anestésico ocorreu no dia do procedimento. Reali-
zado midazolam 7,5 mg via oral e omeprazol 40 mg endove-
noso (EV)  com 1 hora de antecedência. Disponibilizados em 
sala materiais para cenários de dificuldade no acesso da VA. 
O procedimento foi iniciado com atropina 0,1 mg/kg EV, dex-
medetomedina 1 mcg/kg/min por 10 minutos e manutenção 
a 0,4 mcg/kg/min, remifentanil 0,1 mcg/kg/min e lidocaína 1 
mg/kg/h. Paciente posicionada em proclive, extensão cervi-
cal, instilado vasoconstritor nasal e lidocaína gel, identificada 
membrana cricoidea sob ultrassonografia e realizada punção 
para bloqueio transcricóideo com 3ml de lidocaína 2%. Rea-
lizada fibroscopia com cânula nasotraqueal 7,0, progressão 
do aparelho por via nasal até a traqueia sem reflexos laringo-
faríngeos, sob técnica de spray as you go com lidocaína 2% 
pelo canal de trabalho do fibroscópio. Executada intubação 
nasotraqueal, insuflado cuff, confirmado posicionamento 
por visualização direta da cânula supracarinal e capnogra-
fia, após conexão com aparelho de anestesia. Induzida a 
anestesia com hipnótico e bloqueador neuromuscular  após 
confirmação. Transoperatório sem intercorrências, sob anes-
tesia geral balanceada. Realizada extubação com a paciente 
acordada, respondendo a comandos, TOF em 100%. Paciente 
com pouca memória perioperatória relacionada à intubação 
acordada, quando avaliada no pós-cirúrgico. DISCUSSÃO: 
Neste relato de caso, conseguimos demonstrar os passos de 
identificação, planejamento e execução da IOT acordado, de 
acordo com o guideline. A atuação do anestesista por meio 
do guideline de VAD da ASA pode ser individualizada, de 
acordo com a experiência do profissional, desde a aborda-
gem do paciente, uso medicamentoso e escolha da técnica. 
Neste relato, demonstramos uma técnica que obteve sucesso 
e proporcionou conforto à paciente. 
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132 - Intubação orotraqueal em paciente 
vítima de PAF cervical com lesão traqueal e 
esofágica
Autores: Maysa Siqueira Oliveira Pinheiro, Adriana Navarro Machado, 
Perlla Ismália de Oliveira Sadala, Larissa Maria Puridade Maciel, Lucas 
Menez de Oliveira, Vitor Procopio Trindade.
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INTRODUÇÃO: O manejo da via aérea em pacientes vítimas de 
trauma é um pilar importante do planejamento anestésico. Em 
especial, quando há diagnóstico prévio da lesão de via aérea, é 
necessária a tomada de decisões que antecedam possíveis com-
plicações graves e desfechos desfavoráveis ao paciente. RELA-
TO DE CASO: Paciente masculino, 29 anos, 100 kg, ASA PIIIe, dá 
entrada em centro cirúrgico para cirurgia de emergência após 
lesão perfurativa por arma de fogo em região cervical, com diag-
nóstico prévio por exame de imagem de lesão de traqueia de 
aproximadamente 2 cm e pneumomediastino. Negou alergias 
prévias e afirmou jejum de mais de 8 horas. Proposta realização 
de cirurgia de traqueostomia de emergência. Ao exame físico, 
edema cervical e de face (3+/4+), abertura bucal limitada, em 
uso de MNR 12L/min SpO2 98%, FC 120bpm, PA 160x140mmHg, 
Admitido em sala operatória, monitorizado, realizado posicio-
namento em posição olfativa, iniciado procedimento anestési-
co com administração de alfentanil 10 mcg/kg, cetamina 1 mg/
kg, succinilcolina 1 mg/kg, realizada laringoscopia, identificado 
Cormack IIb, porém com edema importante de VA, impedindo 
passagem de tubo orotraqueal nº 6,0. Devido à queda impor-
tante de saturação, mantido em ventilação sob máscara por 
alguns minutos e realizada nova tentativa de IOT, sem sucesso. 
Administrado propofol 1 mg/kg, e passagem de bougie segui-
da de IOT com tubo nº6,0 aramado. Mantido em VM sob uso de 
sevoflurano (guiado pela CAM), em parâmetros ventilatórios oti-
mizados. Tempo cirúrgico de 180 minutos, sem intercorrências 
intraoperatórias. Encaminhado à UTI estável clinicamente, sem 
uso de drogas vasopressoras. DISCUSSÃO: As lesões de via aérea 
em pacientes vítimas de trauma podem ser fatores importantes de 
complicações graves perioperatórias, bem como causas de intuba-
ção impossível. Neste caso, a correta escolha das drogas e a utiliza-
ção de recursos para VA difícil foram fundamentais para garantir 
o bom controle da VA do paciente, sem complicações durante a 
intubação. Em casos de VA difícil, a entubação deve ser feita pelo 
anestesista mais experiente e utilizando-se dos recursos aos quais 
o profissional tenha maior proficiência. Ainda assim, nos casos 
mais graves, é necessário contato da equipe cirúrgica de suporte, 
sempre que possível, para abordagem cirúrgica de emergência 
durante procedimento de entubação, caso esta não seja viável.
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133 - Intubação orotraqueal por fibroscopia 
óptica em paciente pediátrica com artrogripose 
e alto risco de hipertemia maligna
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INTRODUÇÃO: O manejo da via aérea é parte da rotina do 
anestesiologista, sendo um desafio nos casos em que há difi-
culdade para se estabelecer via aérea definitiva. A fibroscopia 
permite acesso seguro à via aérea para realização de intuba-
ção, minimizando insucessos. A artrogripose é doença que 
acomete articulações, com rigidez e até redução total da mo-
bilidade articular. É comum o acometimento cervical e man-
dibular, ocasionando extensões cervical e abertura oral redu-
zidas. Esses fatores configuram via aérea difícil. Este caso trata 
de paciente pediátrica a ser submetida à osteotomia de ossos 
longos de membros inferiores, trazendo novos desafios para o 
controle da via aérea devido à falta de colaboração própria da 
população. Além disso, a paciente apresentava distrofia mus-
cular inespecífica, com alto risco de hipertermia maligna, com 
contraindicação ao uso de halogenados. Assim, é relevante 
relatar o manejo anestesiológico peroperatório deste caso. O 
objetivo é apresentar as técnicas utilizadas como alternativas 
para situações em que o manejo habitual seria inapropriado 
ou inseguro. RELATO DE CASO: JDF, 2 anos, 13 kg, feminino, 
portadora de artrogripose e distrofia muscular inespecífica, 
a ser submetida a osteotomia de tíbia e fêmur. Admitida em 
sala operatória após preparo do aparelho de anestesia para eli-
minação de resíduos de sevoflurano, feita monitorização não 
invasiva e estabelecida venóclise em MSE. Iniciada sedação ve-
nosa com remifentanil a taxa de 0,15 mcg/kg/min, associado 
a propofol TCI paedfusor, em infusões incrementais tituladas, 
iniciado em concentração plasmática de 2.0 mcg/mL. Após 10 
minutos de infusão, com propofol em concentração plasmáti-
ca de 5.0 mcg/mL, paciente apresentava ventilação espontâ-
nea em sedação profunda. Procedeu-se à fibroscopia óptica via 
oral, utilizando 3 mL de lidocaína 0,5% para anestesia tópica 
de glote previamente à inserção de tubo orotraqueal. Tubo co-
nectado ao aparelho de anestesia, demonstrando capnografia 
em forma de onda apropriada. Nesse momento, programou-
-se aumento da concentração plasmática de propofol para 6.5 
mcg/mL, induzindo-se anestesia geral. Paciente conectada à 
ventilação mecânica e realizado procedimento cirúrgico sem 
intercorrências. Extubada em sala cirúrgica após procedimen-
to, com retomada da ventilação espontânea, sob infusão de 
remifentanil 0,1 mcg/kg/min. Paciente encaminhada à UTI des-
perta e em ar ambiente. DISCUSSÃO: A garantia da via aérea 
é preocupação primordial do anestesiologista. A utilização da 
fibroscopia em casos em que não se pode garantir a intubação 
sob laringoscopia direta é técnica segura e bem estabelecida 
na literatura. Deve-se, no entanto, garantir condições que per-
mitam a sua realização sem desconforto, o que é mais difícil de 
obter com a pouca colaboração do paciente pediátrico. Neste 
caso, isso foi garantido por meio da sedação venosa alvo-con-
trolada, permitindo a realização do procedimento com segu-
rança e conforto.
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134 - Intubação retrógrada sob visualização 
direta intraoperatória durante ressecção de 
tumor carinal
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INTRODUÇÃO: A abordagem das vias aéreas em pacientes 
portadores de tumor torácico pode ser desafiadora. A locali-
zação, tamanho e lesões intraluminais podem dificultar o ma-
nejo. É necessário planejamento anestésico cauteloso antes de 
submetê-los à anestesia. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 
55 anos, com diagnóstico de tumor em região justa brônquica 
direita foi submetida à toracotomia para ressecção da lesão. Na 
avaliação pré-anestésica: portadora de DPOC, assintomática 
e sem preditores de via aérea difícil. A cirurgia proposta foi a 
toracotomia direita sob anestesia geral balanceada venoinala-
tória, combinada com bloqueio peridural torácico nível T8. Foi 
realizada uma broncoscopia que confirmou a posição da lesão 
e, após abertura do tórax, com a visualização e a caracteriza-
ção da lesão, o cirurgião encarregado solicitou a seletivação 
do tubo 7,5 para a esquerda. Entretanto, devido à dificuldade 
na ressecção, um tubo 6,5 com cuff (com circuitos estéreis) foi 
introduzido  diretamente no brônquio fonte esquerdo e o tubo 
7,5 foi retirado, procedendo à ventilação monopulmonar à es-
querda. Durante a ventilação, manteve-se a capnografia de 37, 
gasometria arterial sem distúrbio ácido-básico e saturação de 
oxigênio acima de 97%. Quando a massa tumoral foi resseca-
da, outro tubo 7,5 com cuff foi introduzido no nível da carina 
e acima da sutura da lesão, sob visualização direta no campo 
cirúrgico até sua saída pela orofaringe, conectando-o ao apa-
relho de anestesia. O tubo 7,5 ficou a dois centímetros da ra-
fia, localização confirmada por broncoscopia perioperatória. 
O tubo 6,5 foi retirado, iniciando-se a ventilação bipulmonar. 
DISCUSSÃO: A abordagem da via aérea realizada nesse caso 
foi desafiadora devido à localização e o risco de sangramento 
da lesão. A intubação retrógrada realizada pelo cirurgião pos-
sibilitou a total ressecção da lesão e com menor sangramento. 
Não foram observados casos clínicos semelhantes na literatura.
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135 - Intubação sob ventilação espontânea 
em paciente com ventilação sob máscara 
impossível
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INTRODUÇÃO: Assegurar a patência das vias aéreas, ventilação 
e oxigenação adequadas é essencial à função do anestesiolo-
gista. Falha ou retardo nesse processo têm implicações severas, 
como lesão cerebral hipóxica e óbito. Dessa maneira, a intuba-
ção orotraqueal (IOT), sob ventilação espontânea, é alternativa 
segura em casos de via aérea e ventilação difíceis. RELATO DE 
CASO:  Homem de 65 anos, com diagnóstico de esquizofrenia, 
diabetes mellitus tipo 2 e obesidade (IMC= 30,1 kg/m²), com 
limitado contato com o examinador e baixo suporte familiar. 
Sem alergias conhecidas. Orientado na avaliação pré-anestésica 
sobre os riscos do procedimento anestésico. À inspeção, apre-
sentava deformidade facial secundária à cirurgia prévia para 
tratamento de carcinoma basocelular esclerodermiforme. Havia 

sido submetido à retirada total do septo nasal, parcial do osso 
nasal e à exenteração de órbita, determinando comunicação 
da cavidade nasal com a órbita e com o meio externo. Tais al-
terações tornaram a ventilação sob máscara facial impossível. A 
proposta cirúrgica era a ampliação de margens e reconstrução 
com retalho. Na sala de cirurgia: monitorização não invasiva, 
venóclise com jelco 20 G, anestesia tópica da orofaringe e base 
de língua utilizando atomizador e lidocaína 2% e sedação com 
infusão de 1,25 mcg/kg de dexmedetomidina e 1,25 mg/kg de 
cetamina em 10 minutos, sendo mantida a ventilação espontâ-
nea. Durante a indução anestésica todos os dispositivos auxilia-
res de via aérea estavam presentes na sala cirúrgica e a equipe 
da cirurgia de cabeça e pescoço estava presente caso houvesse 
necessidade de se intervir com uma alternativa invasiva de se ga-
rantir a via aérea patente. Intubação orotraqueal por laringosco-
pia direta, sem intercorrências. Posicionado tubo 8,0 com balão, 
sob visualização das cordas vocais. Posicionamento confirmado 
pela capnografia. Na sequência, indução com propofol 0,5 mg/
kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Durante o ato cirúrgico, manutenção 
com dexmedetomidina 0,7 mcg/kg/h, lidocaína 1,2 mg/kg/h e 
sevoflurano 0,7 CAM. Paciente extubado com drive respiratório, 
bom volume corrente e sem anestésico inalatório. A infusão de 
dexmedetomidina foi interrompida 15 minutos antes e a de lido-
caína foi mantida até a extubação. DISCUSSÃO: Apesar da expe-
riência crescente dos anestesiologistas no manejo da via aérea, 
alguns casos continuam desafiadores. O paciente do caso apre-
senta deformidade facial que inviabiliza ventilação sob máscara 
facial, o que preocupa devido às consequências potencialmente 
catastróficas de se retirar o drive ventilatório, sem a certeza de 
conseguir realizar a intubação endotraqueal ou instalar dispositi-
vo supra glóticos. Intubação com fibroscópio, bloqueio do nervo 
laríngeo superior, glossofaríngeo ou anestesia tópica por pun-
ção transcricotireóidea foram preteridas devido à dificuldade de 
comunicação com paciente. A intubação do paciente com drive 
respiratório preservado, sob laringoscopia direta, se mostrou 
uma alternativa segura e eficaz.
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136 - Intubação submento-orotraqueal: relato 
de caso
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INTRODUÇÃO: A intubação submento-orotraqueal (ISO) é um 
procedimento que envolve o reposicionamento da extremidade 
livre de um tubo endotraqueal através de uma incisão submen-
toniana após uma intubação orotraqueal convencional ter sido 
realizada, evitando a necessidade de traqueostomia. RELATO DE 
CASO: Paciente masculino, 28 anos, com histórico de acidente 
motociclístico cursando com trauma em face, foi encaminhado à 
urgência para avaliação da equipe de cirurgia bucomaxilofacial. 
Ao exame físico, as principais características observadas foram 
edema em terço inferior de face, dor local, maloclusão dentária 
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e mobilidade mandibular durante palpação. Foi solicitada to-
mografia computadorizada de face, onde foi constatada fratura 
bilateral de mandíbula. Após 11 dias internação, foi proposto 
procedimento de redução e fixação das fraturas mandibulares. 
Durante avaliação pré-anestésica, não foi notada a presença de 
preditores de via aérea difícil e o paciente não tinha comorbi-
dades nem alergias, porém tomografia mostrava extenso desvio 
de septo nasal para o lado esquerdo. Foi optado por anestesia 
geral com intubação nasotraqueal pela narina direita. Indução 
anestésica foi realizada com fentanil, propofol e suxametônio. 
Houve, entretanto, falha de progressão do tubo traqueal por am-
bas as narinas e intubação orotraqueal com tubo aramado foi 
então realizada. Manutenção anestésica foi feita com propofol e 
remifentanil. Como havia necessidade de bloqueio maxiloman-
dibular (BMM) no transoperatório para manutenção da oclusão 
dentária, a intubação orotraqueal não viabilizaria o procedimen-
to. Sendo assim, a alternativa encontrada pela equipe de cirurgia 
e anestesia foi a realização da ISO. Procedimento cirúrgico seguiu 
como planejado e o paciente foi ventilado adequadamente em 
modo pressão controlada. Cetoprofeno e dipirona foram fei-
tos para analgesia pós-operatória. Ao fim do procedimento, o 
paciente foi extubado com sucesso e a dor no pós-operatório 
imediato era leve. DISCUSSÃO: Quando a área de trabalho é a 
cavidade oral, a intubação orotraqueal geralmente é preterida. 
Em situações em que o paciente necessita de BMM no transope-
ratório de fraturas do complexo craniomaxilofacial, a traqueosto-
mia é uma alternativa, pois permite tanto o controle da via aérea 
quanto redução da fratura e oclusão adequada. Entretanto, ela 
pode envolver um número significativo de complicações, como 
hemorragia, enfisema subcutâneo ou mediastinal, pneumotó-
rax, danos aos nervos laríngeos, estenose traqueal, traqueoma-
lácia, fístula traqueoesofágica, infecção e cicatrizes não estéticas. 
A ISO é uma técnica útil em reconstruções complexas e quando 
há necessidade de BMM, graças à ausência do tubo no campo 
operatório. O emprego da técnica da intubação submento-oro-
traqueal é simples e significativamente difundido na literatura, 
bem como apresenta baixas complicações no seu emprego. A 
ISO deve ser indicada quando os benefícios forem superiores às 
limitações da técnica.
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137 - Intubação traqueal de pacientes com 
insuficiência respiratória durante a pandemia 
da Covid-19: estratégias farmacológicas 
utilizadas por anestesiologistas
Autores: Gustavo Barros Alves de Carvalho, Jane Auxiliadora Amorim, 
Silvana Pereira Amorim, Alipio Agra Lima Filho, Guilherme Campos So-
ares Quintas, Guilherme Barros Alves de Carvalho.

Instituições: Hospital Getúlio Vargas - Hospital dos Servidores do Estado 
(HSE) Hospital Universitário Oswaldo Cruz - Cooperativa dos Médicos 
Anestesiologistas de Pernambuco - Faculdade Pernambucana de Saúde 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Existem divergências entre os 
protocolos de intubação traqueal de pacientes com coronaví-
rus. O presente estudo buscou avaliar quais fármacos os anes-
tesiologistas e residentes de anestesiologia utilizam para a 

intubação traqueal de pacientes com insuficiência respiratória 
durante a pandemia da Covid-19. MÉTODO: Estudo observa-
cional, descritivo, transversal, aprovado pelo Comitê de Ética, 
que avaliou anestesiologistas e residentes em anestesiologia 
através de questionário digital. Para responder as perguntas se 
consideraria um cenário hipotético em que se deveria intubar 
um paciente sem comorbidades, sem alergias, hemodinamica-
mente estável e com insuficiência respiratória em meio a pan-
demia de Covid-19 (caso suspeito ou confirmado de Covid-19). 
Na análise estatística inferencial, foi considerado significativo o 
valor de p<0,05. RESULTADOS: Foram coletadas 207 respostas 
válidas, de 139/67,1% anestesiologistas e 68/32,9% residentes 
de anestesiologia. 87,9% dos participantes responderam já ter 
realizado intubação orotraqueal em pacientes suspeitos de Co-
vid-19, tendo associação superior e estatisticamente significativa 
entre participantes homens (p=0,039),  residentes comparado 
aos anestesiologistas (p=0,018), aqueles com tempo de atuação 
profissional <10 anos (p<0,001) e os com faixa etária ≤40 anos 
(p<0,001). Diante do cenário proposto, 89,9% utilizariam lidoca-
ína, tendo associação superior e estatisticamente significativa 
entre os com faixa etária ≤40 anos (p=0,002) e os com tempo 
de atuação profissional <10 anos (p=0,027). Quanto ao opioide, 
o mais utilizado seria o fentanil (59,9%). Acerca do hipnótico, o 
mais utilizado seria o propofol (44,9%), tendo associação supe-
rior e estatisticamente significativa entre os com faixa etária >40 
anos (p=0,001), os com tempo de atuação profissional ≥10 anos 
(p=0,001) e os que durante a pandemia não realizaram intuba-
ção de pacientes com Covid-19 (p=0,007). A opção de hipnótico 
menos utilizada seria o midazolam (49,76% reportaram como 
última opção). Entre os bloqueadores neuromusculares, o suxa-
metônio seria o mais utilizado (68,1%) e o pancurônio o menos 
utilizado (76,81%). 42,5% dos participantes responderam que 
a estabilidade hemodinâmica do paciente seria o motivo mais 
importante para escolha da droga, tendo associação superior e 
estatisticamente significativa entre os participantes com idade  
≤ 40 anos (p=0,001), os residentes (p=0,047), os com tempo de 
atuação profissional  <10 anos (p<0,001) e os que já intubaram 
pacientes com Covid-19 (p=0,019). O fator custo seria considera-
do o menos importante pela maioria dos participantes (87,4%). 
Caso houvesse instabilidade hemodinâmica, o hipnótico mais 
utilizado seria o etomidato (49,3%), tendo sido essa associação 
associação superior e estatisticamente significativa entre os resi-
dentes (p=0,007). CONCLUSÕES: Discussões acerca de Covid-19 
devem ser provocadas no intuito de otimizar protocolos clínicos 
assistenciais de forma continuada.
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139 - IOT por fibroscopia em paciente 
acordado: uma abordagem segura e eficaz da 
via aérea difícil prevista
Autores: Jadson Lardy Lemes, Matheus Heringer Gomes, Felipe Silveira 
Ferreira, Walkíria Wingester Vilas Boas, Lucas Almeida Fernandes Ju-
nior, Lygia Pires de Andrade Braga.

Instituição: UFMG 

INTRODUÇÃO: Considera-se Via Aérea Difícil (VAD) a situação 
na qual um anestesiologista treinado experimenta dificuldades 
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para ventilar sob máscara facial, intubar a traqueia, ou ambos. 
Embora VAD seja rara (incidência 5 a 8%), a correta avaliação 
da via aérea é fundamental para que a melhor estratégia de 
abordagem seja escolhida e desfechos trágicos sejam evitados. 
Nesse contexto, relata-se o caso de um paciente com  diversos 
preditores de via aérea difícil, tanto para ventilação quanto para 
intubação, no qual foi optado pela  intubação acordado, por fi-
broscopia. RELATO DE CASO: Homem, 56 anos, 110 kg, porta-
dor de Obesidade Grau III (IMC 41), DM2, DRC dialítica, artrodese 
de coluna cervical em nível de C4 a C6, com proposta de angio-
plastia, devido à síndrome de veia cava superior, apresentando 
edema de face e ortopneia, com boa saturação em ar ambiente. 
Ao exame da via aérea, apresentava diversos preditores de VAD: 
abertura de boca <3 cm; Mallampati 4; Upper Lip Bite Test 2; im-
possibilidade de extensão cervical; distância tireomentoniana 
< 6,5 cm. Optado por IOT acordado, por fibroscopia, mantendo 
oxigenação com cateter nasal durante todo procedimento. Pa-
ciente orientado, de acordo com a abordagem, mostrando-se 
colaborativo. Foi monitorizado com oximetria, PNI, cardioscopia 
e puncionado AVP calibroso. Sedação com 2 mg de midazolam 
EV. Anestesia da via aérea com 8 puffs de lidocaína spray 10% 
(respeitando-se  a dose tóxica da lidocaína 5 mg/kg). Realiza-
do procedimento de fibroscopia, pela cavidade oral, com pas-
sagem de TOT 7.5, posicionado cerca de 2 cm acima da carina, 
sem intercorrências. Manutenção anestésica com sevoflurano. 
Manteve-se estável hemodinamicamente e com bom padrão 
respiratório durante todo procedimento. Extubado com suces-
so, encaminhado à sala de recuperação, recebendo alta para a 
enfermaria, sem intercorrências. DISCUSSÃO: De maneira geral, 
quando a VAD é prevista, a forma mais segura de abordar a via 
aérea é com o paciente acordado, ou seja, com drive ventilatório 
espontâneo, reduzindo assim, as chances de ocorrência da gra-
víssima situação na qual não se consegue realizar a intubação e 
nem a oxigenação adequada do doente. Para tal abordagem, o 
paciente deve estar ciente e de acordo com a técnica, pois sua 
colaboração é fundamental para o sucesso do procedimento. 
O fornecimento de oxigênio deve ser contínuo, inclusive per 
procedimento. A sedação deve promover ansiólise, manuten-
ção do padrão ventilatório espontâneo, analgesia e amnesia (se 
possível). A anestesia tópica é crucial para favorecer a tolerân-
cia do paciente ao procedimento, e deve ser realizada sempre 
respeitando a dose tóxica  do agente anestésico. Quase todas 
as técnicas de intubação podem ser realizadas em um paciente 
acordado. Para a maioria dos casos, a fibroscopia continua sen-
do o padrão ouro. O caso exposto exemplifica a importância  da 
correta avaliação da via aérea para uma abordagem adequada e 
bem sucedida em uma  situação  de  VAD prevista.
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143 - Manejo anestésico de paciente com 
gigantismo e lesão cervical expansiva 
Autores: Talita de Freitas Souza, João Paulo Lopes Carvalho Pereira, José 
Lucas Ubaldo Melo Gomes, Barbara Lorena Silva de Souza, Lygia Pires 
de Andrade Braga, Gustavo Rodrigues Costa Lages.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG 

INTRODUÇÃO: A abordagem da via aérea é um dos principais 
desafios para o anestesiologista, principalmente quando a difi-

culdade de intubação não é prevista. Apesar de não existirem 
testes capazes de predizer com 100% de acurácia a dificuldade 
de intubação ou de ventilação sob máscara, a história clínica, as-
sociada ao exame físico, auxiliam o anestesiologista a se preparar 
adequadamente para o manejo de uma via aérea difícil. Quando 
uma via aérea difícil é antecipada, a necessidade de intubação 
traqueal deve ser avaliada cuidadosamente e, quando neces-
sária, deve-se elaborar estratégias que permitam oxigenação e 
ventilação até que o paciente seja adequadamente intubado. 
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 40 anos, 2,15 m, 130 kg, 
hipertenso, com quadro de lesão cervical expansiva com três 
meses de evolução, cursando com disfonia, disfagia, apneia do 
sono e compressão de seio carotídeo (crises convulsivas por bai-
xo débito e bradicardia sintomática, já em uso de marca-passo). 
Tomografia computadorizada prévia demonstrou lesão infiltra-
tiva em região nasal direita, invadindo nasofaringe, com linfo-
nodomegalia em todas as cadeias cervicais. Proposta de biópsia 
cirúrgica da lesão pela equipe de cirurgia de cabeça e pescoço, 
via nasofaringe, já tentado previamente via nasofibroscópio rí-
gido, sem sucesso. À avaliação de via aérea, Mallampati 4 e inca-
pacidade de protruir a mandíbula, limitação de abertura oral e 
circunferência cervical aumentada. Devido aos preditores de via 
aérea difícil associados aos preditores de ventilação difícil, além 
de possibilidade de falha de extubação, caso fosse decidido por 
anestesia geral, decidiu-se por sedação usando dexmedeto-
midina, 1 mcg/kg em 10 minutos seguidos por 0,5 mcg/kg/h, 
associada a anestesia tópica, realizada pela equipe cirúrgica. O 
procedimento teve duração de 40 minutos, com manutenção de 
ventilação espontânea, sem dessaturação, obstrução de via aé-
rea ou instabilidade hemodinâmica e o paciente foi encaminha-
do estável à sala de recuperação pós-anestésica. DISCUSSÃO: 
A dexmedetomidina é um α-2 agonista que tem a capacidade 
de induzir sedação sem causar depressão respiratória, além de 
promover analgesia e ansiólise. Diante de uma situação como a 
descrita, em que uma possível depressão respiratória, com ne-
cessidade de intubação, poderia levar a desfechos catastróficos, 
devido aos inúmeros fatores que predizem via aérea difícil, o uso 
de agentes com tais características torna-se essencial. Devido à 
curta duração do procedimento e possibilidade de ser realizado 
sob sedação, ao invés de anestesia geral, decidiu-se por não pro-
ceder com a intubação já que uma possível falha na extubação 
poderia impor a necessidade de via aérea cirúrgica e piorar o 
desfecho clínico do paciente.
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146 - Manejo anestésico de paciente com via 
aérea difícil, hérnia diafragmática e obstrução 
intestinal 
Autores: Juliana de Castro Honorato, Lorena Dias Guimarães, Ariane 
Martins Campos de Lana, Rodolpho Azzi Saidler, Isabella Rodrigues 
Leal Arbex, Rafael Dias de Almeida.

Instituição: Americas Medical City  

INTRODUÇÃO: O manejo e conhecimento de todas as téc-
nicas e guidilines para a obtenção de via aérea definitiva é 
imprescindível ao médico anestesiologista, principalmente 
quando se somam os riscos de via aérea difícil, estômago 
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cheio e cirurgia de emergência. RELATO DE CASO: J.R.C., 
masculino, 79 anos, 1,5 m, 64 kg, IMC 28,4 kg/m², hiperten-
so, dislipidêmico. E ECG com bloqueio de ramo esquerdo. 
Indicação de cirurgia de emergência por obstrução intes-
tinal, hérnia diafragmática e estômago intratorácico, com 
presença de grande conteúdo hidroaéreo evidenciado na 
tomografia de tórax e abdome. Ao exame físico: indivíduo 
brevilíneo, abertura de boca menor que 3 cm, extensão e 
flexão cervical limitadas, incapacidade de realizar protrusão 
mandibular, Mallampati IV, macroglossia, dentes falhos e 
protrusos. Paciente internado em unidade de terapia inten-
siva, ventilando com auxilio de máscara de Hudson 15L/min 
de O2, satO2 90%, FC 115 bpm, FR 30 irpm, dispneico e com 
distensão abdominal. Equipe anestésica optou por garantir 
via aérea definitiva com o paciente acordado, anestesia tó-
pica com lidocaína spray 10% e pasta de PACEY. Tentativas 
de intubação orotraqueal com videolaringoscopia e bougie, 
Cormack Lehane 3b. Mudança de técnica para broncofibros-
copia oral e nasal e posteriormente para combinação de téc-
nicas de broncofibroscopia e videolaringoscopia, todas sem 
sucesso. Decidiu-se em conjunto com a cirurgia geral por 
traqueostomia, com o paciente acordado e anestesia local, 
com lidocaína 2%. Procedimento com grande dificuldade por 
conta de desvio traqueal e anatomia distorcida. Passagem de 
tubo orotraqueal nº 6,5 aramado com auxílio de bougie pelo 
traqueostoma, confirmação da intubação pela capnografia 
com posterior indução anestésica do paciente em segurança. 
DISCUSSÃO: O manejo da via aérea em pacientes com via 
aérea difícil e obstrução intestinal configura um dos maiores 
desafios impostos ao médico anestesiologista. CONCLUSÃO: 
Preservar o drive respiratório, mantendo o paciente acorda-
do e cooperativo se torna imperativo para a segurança e su-
cesso do procedimento.
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149 - Manejo anestésico de via aérea em 
paciente com síndrome de Klippel-Feil
Autores: Ariane Balbinot, Natania Carol Cavalcante Rezende Domotor, 
Ricardo Gonçalves Prado, Layza Araújo Muniz, Jeová Luis de Figueiredo 
Epaminondas, Kátia Gomes Bezerra de Oliveira.

Instituição: Sedare Anestesiologia 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Klippel Feil (SKF) é relativa-
mente rara, com uma incidência de 1 a cada 42000 nascimen-
tos. Possui características como pescoço curto, implantação 
baixa dos cabelos, redução da mobilidade cervical e fusão de 
dois ou mais segmentos cervicais. É uma causa congênita de 
via aérea difícil (VAD), envolvendo potencial risco de lesão 
neurológica durante laringoscopia direta e intubação. RELA-
TO DE CASO: Paciente feminina, 34 anos, com diagnóstico 
prévio de SKF, recebida no centro cirúrgico para realizar sep-
toplastia. Procedeu-se venóclise com J20G e monitorização 
dos sinais vitais conforme resolução nº2174/2017 CFM. Ao 
exame físico, observou-se ausência de mobilidade cervical, 
pescoço curto, implantação baixa dos cabelos e Mallampati 
II. Por se tratar de potencial VAD, optou-se por intubação com 
fibroscópio flexível sob sedação consciente. Para isso, admi-
nistrou-se fentanil 1 mcg/kg e midazolam 0,1 mg/kg endo-
venosos. Após, foi realizada anestesia da cavidade oral com 

lidocaína gel, e das vias aéreas com a técnica spray as you go 
utilizando lidocaína 1%.  Intubação realizada sem dificulda-
des e em tentativa única. Após confirmação por capnogra-
fia, foi realizada indução anestésica com fentanil 1 mcg/kg e 
propofol 2 mg/kg, e manutenção com sevoflurano 0,8 CAM. 
Procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências e, ao 
final, paciente foi extubada e encaminhada à sala de recupe-
ração pós-anestésica. DISCUSSÃO: Um dos grandes desafios 
na SKF é a dificuldade no manejo das vias aéreas, pela redu-
ção da mobilidade cervical e alto risco de lesão neurológica 
durante sua manipulação. Com o intuito de realizar um pla-
nejamento anestésico adequado, torna-se fundamental uma 
completa avaliação pré-anestésica e um passo a passo a ser 
seguido durante o procedimento.
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153 - Manejo anestésico em criança portadora 
de síndrome de Noonan
Autores: Lucas Ventorim de Tassis, Fernando Pereira Bahiense, Fernanda 
Carnielli Uliana, André Ricardo Bessa Ferraz, Pedro Francisco Brandão, 
Marina Schultais Leal.

Instituições: Hospital Meridional Serra - Hospital Universitário Cassia-
no Antonio Moraes 

INTRODUÇÃO: a síndrome de Noonan é uma das mais fre-
quentes síndromes de herança mendeliana e apresenta fenó-
tipo bastante variável, o que requer conhecimento e cuidado 
por parte do anestesiologista para a segurança dasinterven-
ções necessárias. RELATO DE CASO: criança de 10 anos, sexo 
masculino, 33 kg, admitido para correção cirúrgica de deformi-
dades em ambos os joelhos, em posição de decúbito ventral, e 
comduração prevista de quatro horas. Consulta pré-anestésica 
evidenciou estigmas de via aérea difícil, devido a pescoço ala-
do, escoliose e face triangular, com discreta micrognatia. Em 
sala, foi adequadamente monitorizado, submetido à venóclise 
e indução de anestesia geral com intubaçãotraqueal auxiliada 
por fio-guia tipo bougie (Cormack-Lehane3A). Em seguida, 
realizou-se anestesia raquidiana (L2-L3) com bupivacaína iso-
bárica 13mg e morfina 40mcg. Procedimento e recuperação 
pós-anestésica ocorreram sem intercorrências. DISCUSSÃO: 
com incidência de 1:1000 a 1:2500 nascidos vivos, a síndro-
me de Noonan apresenta características que exigem aten-
ção durante o ato anestésico. Indivíduos acometidos podem 
apresentar via aérea difícil, com pescoço curto e alado, além 
de micrognatia. A cifose e escoliose, associadas a baixa esta-
tura e deformidades torácicas, dificultam a manipulação do 
neuroeixo. Outros pontos relevantes são possíveis alterações 
cardíacas congênitas, especialmente a estenose valvar pul-
monar e, hematológicas – com trombocitopenia, defeitos da 
função plaquetária e deficiência de fatores VII, XI e XII. A com-
plexidade do manejo exige consulta pré-anestésica detalha-
da e planejamento dos atos cirúrgico e anestésico, a fim de se 
evitarem eventos adversos.
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164 - Manejo da via aérea e anestésico durante 
cirurgia de traqueoplastia para correção de 
estenose traqueal pós-intubação por Covid-19
Autores: Victória Castello Branco F.Martins, Felipe Souza Thyrso de Lara.

Instituição: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos 

INTRODUÇÃO: A estenose traqueal é um desafio para o anes-
tesiologista tanto no manejo da via aérea, quanto na manuten-
ção anestésica devido a complexidade da cirurgia e períodos de 
apnéia e na extubação, que deve ser suave por risco de desfazer 
as anastomoses. RELATO DE CASO: Paciente 49 anos, obesa, 
ASA III, Covid-19 recente, permaneceu em UTI e IOT prolongada, 
diagnosticada estenose traqueal subglótica. Via aérea: distan-
cia interincisivos >3 cm,boa abertura bucal e extensão cervical, 
pescoço curto, Mallampati 2,distância tireomento >12cm, Sat02 
94% com 5L CN. Monitorização com ECG, SpO2, ETCO2, Sedli-
ne, venóclise 18 G, gasometrias e diurese. Pré-oxigenação com 
O2 100% a 8L/min em MF. Infusão de remifentanil titulado até 
6ng/mL,com paciente colaborativa e desperta, realiza-se con-
comitante anestésica tópica com lidocaína a 10% em spray. La-
ringoscopia com videolaringoscópio, realizando anestesia spray 
as you go, constatada a possibilidade de intubação sem dificul-
dades. Indução com propofol em TCI diprifusor (4 mcg/ml alvo) 
e rocurônio (1 mg/kg) e IOT com tubo 6,0 mm com cuff, sem 
intercorrências. Durante o procedimento, paciente foi mantida 
com infusão de remifentanil 0,1 mcg/kg/min, propofol 4 mcg/
ml alvo e rocurônio. Ao fim da cirurgia, reduzido remifentanil e 
suspenso propofol, colocação de Guedel e aspiração de secre-
ções, administrado sugammadex e lidocaína a 1% EV. Paciente 
desperta intubada, colaborativa, sem reagir ao TT, informada 
do seu posicionamento que deveria ser mantido. Desinsuflado 
balonete lentamente, comunicando a paciente que sinaliza en-
tendimento das informações. Garantindo reflexos e ventilação 
espontânea, realiza-se extubação traqueal,sem intercorrências.
Transferida para UTI com boa saturação, sem queixas. DISCUS-
SÃO: Estenose traqueal pós IOT tem relação com a pressão insu-
flada no balonete, mas outros fatores podem contribuir para gra-
vidade da lesão como higiene oral, instabilidade hemodinâmica 
e infecções.Para melhor exposição e acesso cirúrgico, a via de 
intubação muda com o progredir da cirurgia. Inicia-se com IOT 
e alocação do tubo além do local cirúrgico. Após incisão traque-
al, a equipe realiza a troca do TT por outro estéril que é alocado 
na traqueia distal. Próximo ao final da cirurgia, volta-se a ventilar 
por um TT oral e realizada flexão do pescoço e ponto cirúrgico, 
mantendo queixo do paciente recostado sob o tórax. Antes das 
apnéias, indicada desnitrogenação com Fio2 a 100%.AVT é pre-
ferível à inalatória, pois fornece uma hipnose segura, apesar de 
momentos críticos de apneia e mudanças nas condições de vias 
aéreas e potencial de conversão para outra técnica de resgate 
das vias aéreas. Há várias opções no manejo das vias aéreas, 
sendo a IOT com VM a técnica mais reportada na literatura. Com 
evidência de estenose crítica, IOT acordada com broncofibrosco-
pia deve ser considerada. Independente da técnica usada é im-
portante a coordenação contínua da equipe e boa comunicação 
entre o cirurgião e o anestesiologista, sobretudo esclarecimento 
do paciente, garantindo cooperação.
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165 - Manejo da via aérea em paciente portador 
da síndrome da cabeça caída: relato de caso
Autores: Rafael Marchesi Marcussi, Marlow Xavier Rodrigues, Luis Hen-
rique Cangiani, Rafael Colontonio Triches, Bruno Araújo Borges, Luís 
Otávio Esteves.

Instituição: CET Centro Médico de Campinas 

INTRODUÇÃO: A síndrome da Cabeça Caída (Dropped Head) 
é o resultado de uma deformidade grande coluna cervicoto-
rácica normalmente relacionada a doenças neurológicas com 
Parkinson, miastenia gravis, doença auto-imune, pela perda 
de força da musculatura cervical ou trauma e pode levar pro-
duzir dor, disfagia e alterações visuais. As opções terapêuticas 
variam de acordo com o grau da deformidade cervico-toráci-
ca. RELATO DE CASO: Paciente feminina de 75 anos, 60 kg, 
1,63 m, estado físico ASA II, portadora polineuropatia pe-
riférica, decorrente de um trauma da coluna cervical ocor-
rido anteriormente. A paciente foi submetida a duas cirur-
gias sobre a coluna cervical, sendo que na última cirurgia, o 
material de síntese foi retirado e a partir desse momento a 
paciente passou a ter um quadro de disfagia, devido à sín-
drome da cabeça caída (dropped head), caracterizada por 
hiperlordose cervical, hipercifose torácica e impossibilida-
dende flexão da cabeça. A paciente relatava que não conse-
guia enxergar objetos que estivessem localizados acima da 
sua cabeça. A paciente apresentava transtorno depressivo e 
fazia uso contínuo de sertralina, gabapentina, alprazolam e 
vitaminas. Nesse caso, a paciente foi submetida a uma nova 
artrodese de coluna cervicotorácica, devido à acentuação 
progressiva da lordose cervical. Para isso, a paciente foi mo-
nitorizada adequadamente e a técnica anestésica utilizada 
foi iniciar uma sedação leve com midazolam e infusão al-
vo-controlada de remifentanil e fornecimento de oxigênio 
por via nasal. Com a paciente em estado de sedação cons-
ciente, foi realizado o spray de lidocaína a 1% na cavidade 
oral também bloqueio transcricotireóideo. Com a utilização 
do videolaringoscópio, a paciente foi intubada na primeira 
tentativa mantendo a ventilação espontânea sem intercor-
rências com a ajuda de um fio guia. A anestesia foi manti-
da com anestesia geral venosa total alvo-controlada com 
propofol e remifentanil e sem a utilização de bloqueador 
neuromuscular devido à utilização de monitorização de po-
tencial evocado somatossensitivo. A cirurgia teve duração 
de 480 minutos, sem sangramento significativo. Foi manti-
da em normotermia, com reposição volêmica realizada com 
solução salina balanceada. Ao final do procedimento, a pa-
ciente foi extubada e conduzida a UTI, sem intercorrências, 
em boas condições clínicas. Permaneceu na UTI por dois 
dias e recebeu alta hospitalar no quarto dia após a cirurgia. 
DISCUSSÃO: No caso relatado, a técnica anestésica utilizada 
tinha como objetivo manter a ventilação espontânea duran-
te a intubação traqueal para que o risco fosse diminuído. Este 
plano está de acordo com as recomendações mais recentes 
dos guidelines sobre via aérea difícil previamente reconheci-
da. Em nenhum momento houve dessaturação, o que com-
prova que a técnica realizada foi bem escolhida e executada.
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169 - Manejo de via aérea em paciente com 
fenda palatina e história prévia de parada 
cardiorrespiratória por hipóxia
Autores: Lucas Gonçalves Silva, Flávia Vieira Guimarães Hartmann, Maria-
no Paiva Souza, João Francisco Volpe Junior, Luís Carlos Crepaldi Júnior.

Instituições: Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - Hospital 
Brasília 

INTRODUÇÃO: O manejo da via aérea e intubação orotraqueal 
em crianças é um grande desafio para o anestesiologista, prin-
cipalmente quando presentes mal formações craniofaciais, 
como por exemplo a fenda labial e palatina. A incidência de 
fenda labial, com ou sem fenda palatina no Brasil, é de cerca 
de 1 para cada 600 nascidos vivos, cujo tratamento é emi-
nentemente cirúrgico. O anestesiologista deve estar apto na 
identificação dos fatores de risco para intubação difícil e na 
escolha dos dispositivos para manipulação da via aérea. RELA-
TO DE CASO: Paciente RVS, sexo feminino, 2 anos e 3 meses, 
14 kg, 98,5 m, história prévia de via aérea difícil, com parada 
cardiorrespiratória no período perinatal, por dificuldade em 
prover via aérea. Proposta de palatoplastia, sob anestesia geral 
balanceada. Solicitado suporte de videolaringoscopia e bron-
coscopia, antes do início do procedimento. Realizada monito-
rização padrão com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão 
arterial não invasiva. Indução inalatória com sevoflurano, sob 
máscara facial, seguida de venóclise e administração de fen-
tanil 2 mcg/kg e propofol 2 mg/kg. Intubação orotraqueal por 
laringoscopia direta, com tubo orotraqueal aramado 4,5 com 
cuff, comarck-lehane I, sem intercorrências. Manutenção ina-
latória com sevoflurano 3,0%. Ato anestésico sem intercorrên-
cias. Analgesia pós-operatória, via endovenosa, com dipirona 
50 mg/kg, clonidina 1 mcg/kg e morfina 0,15 mg/kg. Pacien-
te encaminhada à UTI pediátrica em ventilação espontânea, 
eupneica e com boa oximetria periférica em ar ambiente. Alta 
hospitalar no primeiro dia pós-operatório. DISCUSSÃO: Os 
pacientes pediátricos com mal formações craniofaciais são um 
grupo de elevado risco de complicações durante o período pe-
rioperatório, principalmente em relação à via aérea. O aneste-
siologista deve estar atento à presença de fatores de risco para 
intubação difícil, como presença simultânea de fenda labial e 
palatina, fendas bilaterais, micrognatia e idade inferior a 6 me-
ses. A videolaringoscopia, quando comparada à laringoscopia 
direta, melhora apenas a visualização da glote, entretanto, não 
facilita a inserção do tubo orotraqueal, aumentando o tempo 
necessário para intubação e o número de falhas de intubação 
em pacientes pediátricos, tanto com via aérea difícil ou nor-
mal. Portanto, a indicação da videolaringoscopia para intuba-
ção desses pacientes não deve ser rotineira e a escolha do dis-
positivo utilizado para laringoscopia deve ser individualizada, 
levando em conta as características do paciente, a experiência 
do anestesiologista e a disponibilidade do serviço. Tendo em 
vista as vantagens da laringoscopia direta, optamos por esco-
lher esse método inicial de abordagem da via aérea, com su-
porte de videolaringoscopia e broncoscopia em sala cirúrgica, 
obtendo êxito em primeira tentativa, sem quaisquer intercor-
rências e dificuldades durante o procedimento, ofertando toda 
segurança necessária à paciente. 
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185 - Parada cardiorrespiratória em cirurgia 
eletiva de paciente neonato
Autores: Eduardo Horst Maidana, Kelly de Araújo Moraes, Carolina de 
Oliveira Sant´anna.

Instituições: Hospital de Base - Hospital da Criança e Maternidade de 
São José do Rio Preto 

INTRODUÇÃO: O recém-nascido possui características peculia-
res que determinam uma adequação no manejo anestésico, pois 
é o grupo com a maior incidência de eventos adversos durante 
a anestesia. RELATO DE CASO: Masculino, 7 dias de vida, termo 
de 38 semanas, 3,1 kg, ASA II, diagnóstico de mielomeningocele 
sacral rota corrigida ao nascimento, evoluindo com hidrocefalia. 
Admitido em sala cirúrgica para derivação ventriculoperitoneal 
(DVP), em bom estado geral, eupneico em ar ambiente, hemodi-
namicamente estável, com acesso venoso periférico. Monitorizado 
com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não inva-
siva. Indução anestésica realizada com sufentanil, sevoflurano e 
rocurônio, seguida de intubação orotraqueal com cânula 3.5 com 
cuff e monitorização por capnografia. No intraoperatório, durante 
criação de pertuito para DVP, o paciente evoluiu subitamente com 
parada cardiorrespiratória (PCR) em atividade elétrica sem pulso 
(AESP) por pneumotórax, com retorno à circulação espontânea 
após dois ciclos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e toraco-
centese de alívio. Realizada toracostomia à direita e estabelecido 
acesso venoso central via jugular interna direita. Não houve suces-
so à monitorização de pressão arterial invasiva (PAI). Paciente evo-
luiu com nova PCR em AESP por hipovolemia (Hb 3g/dL). Realiza-
do um ciclo de RCP e iniciado hemotransfusão maciça. Observado 
dreno torácico e grande quantidade de líquido livre em cavidade 
abdominal por ultrassonografia. Via laparotomia de emergência, 
identificado ausência de lesão em órgãos abdominais, lesão de 
diafragma à esquerda. Por toracotomia bilateral, foi visualizada 
lesão em topografia de tronco braquiocefálico e realizada sutura 
direta. Paciente apresentou nova PCR seguida de 7 ciclos de RCP, 
com infusão de adrenalina em bólus, hemotransfusão 100 ml/kg, 
infusão de cristaloides balanceados isotônicos, correção de acido-
se grave, hipocalcemia e hipoglicemia. Paciente evoluiu com cho-
que refratário, apresentando disfunção ventricular ao ecocardio-
grama, sendo iniciada infusão contínua de adrenalina 0,5 mcg/kg/
min e dobutamina 20 mcg/kg/min. Encaminhado à UTI neonatal 
em mau estado geral, hipotérmico, intubado e em ventilação me-
cânica. DISCUSSÃO: A ocorrência de PCR intraoperatória em ne-
onatos apresenta grandes desafios com relação à monitorização, 
hidratação, manejo de drogas e ventilação, tornando necessária 
a antecipação e treinamento de todos os profissionais. As últi-
mas atualizações sobre RCP orientam utilização de tubo endo-
traqueal com cuff se via aérea definitiva, frequência respiratória 
de 20-30 por minuto e, se PAI, utilizar pressão arterial diastólica 
acima de 25mmHG para avaliação da qualidade da RCP. Além 
disso, é preconizada reposição volêmica com hemoderivados, 
no choque hipovolêmico refratário, ao invés de cristaloides. No 
entanto, ainda se fazem necessários protocolos concisos, sobre-
tudo no que diz respeito à correção hidroeletrolítica e proporção 
de hemoderivados no cenário da perda maciça.
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186 - Paralisia bilateral de cordas vocais após 
tireoidectomia total em oncologia
Autores: João Luiz de Alvarenga Guerra, Talita de Freitas Souza, Lorena 
Machado Marques, João Paulo Lopes Carvalho Pereira, Terezinha Wil-
ma Alkmim de Rezende, Luis Eduardo Rias Cardoso.

Instituições: Hospital das Clínicas / UFMG 

INTRODUÇÃO: A paralisia de corda vocal (PCV) é uma com-
plicação grave e não esperada da tireoidectomia, apesar de 
ser classicamente associada a esta cirurgia. Seu mecanismo é 
a lesão do nervo laríngeo recorrente (NLR), cuja incidência é de 
3,4% em todas as cirurgias de tireoide e 4,3% em tireoidecto-
mias totais. A incidência de lesão bilateral do NLR é de 0,6% em 
tireoidectomias totais, das quais metade (0,3%) resultam em 
traqueostomia. Diversos fatores podem estar envolvidos. Uma 
maneira de evitar esse desfecho é a utilização de monitorização 
por potencial evocado, através de eletrodos no tubo endotra-
queal ou em outras estruturas laríngeas. RELATO DE CASO: Pa-
ciente MAA, 64 anos, portador de carcinoma não-especificado 
de tireoide e diabetes mellitus (DM) não-insulino dependente, 
a ser submetido a tireoidectomia total, com esvaziamento cer-
vical bilateral. Admitido orientado na sala de cirurgia, monitori-
zado conforme padrões mínimos da SBA e obtido acesso veno-
so periférico no MSE. Submetido à anestesia geral com fentanil, 
lidocaína e propofol e bloqueio neuromuscular com rocurônio, 
em doses adequadas para peso e idade. Intubado com tubo 
aramado, tentativa única, e manutenção com sevoflurano. 
Após 3 horas, foi comunicado pela equipe cirúrgica que ha-
via sido realizada secção unilateral proposital do NLR devido 
a acometimento tumoral, permanecendo o ramo contralateral 
intacto. Comunicada ainda prontidão para realização de tra-
queostomia (TQT) de urgência, caso necessário. Após super-
ficialização do plano anestésico e recuperação do drive venti-
latório espontâneo, paciente extubado acordado e ofertado 
oxigênio, sob máscara facial a 6L/min, inicialmente com bom 
padrão respiratório e saturação 99%. Logo a seguir, apresentou 
estridor laríngeo e falência respiratória, sugerindo PCV, optan-
do-se imediatamente por TQT. Realizada hipnose com bólus de 
propofol, ventilação por pressão positiva com unidade venti-
latória e introduzida cânula de Guedel, sem queda importan-
te da saturação. Após estabelecimento de via aérea cirúrgica, 
fornecido sevoflurano durante reabordagem, buscando foco 
de sangramento. Ao término do procedimento, enviado à sala 
de recuperação desperto, onde permaneceu acompanhado 
do anestesista responsável sem outras intercorrências de via 
aérea. DISCUSSÃO: Cirurgias de tireoide apresentam grande 
potencial de complicações, especialmente envolvendo o NLR 
e o ramo externo do n. laríngeo superior. A PCV costuma ser 
identificada logo após a extubação ou no pós-operatório ime-
diato e diversos fatores podem estar envolvidos na lesão do 
NLR: manipulação cirúrgica, insuflação do balonete em altura 
inadequada, hiperextensão cervical, tempo de intubação pro-
longado, idade maior que 50 anos, hipertensão, DM e outros. 
Neste caso, apesar da secção intencional em um dos lados, a 
lesão contralateral poderia ter sido evitada ou predita com mo-
nitorização peroperatória dos nervos laríngeos.
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187 - Paralisia transitória unilateral da 
língua após anestesia geral em paciente com 
diagnóstico de Herpes Zóster: relato de caso
Autores: Guilherme Bringel Pádua de Assis, Letícia Binda Martins D`Avi-
la, Marilia Mendes Cardoso Marques, Edson Luiz de Morais, David Ratts 
Barbosa Coutinho, Ayrton Bentes Teixeira.

Instituição: CET Casa de Saude de Campinas  

INTRODUÇÃO: Anormalidade neurosensorial é uma defici-
ência caracterizada por distúrbio sensitivo, acompanhado 
ou não de alteração motora e desvio funcional. Lesões de 
nervos podem ocorrer na região faringolaríngea durante a 
anestesia geral. Os mais acometidos são: hipoglosso, lingual 
e laríngeo recorrente. As lesões são de caráter multifatorial, 
por exemplo durante laringoscopia, intubação endotraqueal 
e por pressão do cuff, ventilação com máscara, via aérea oro-
faríngea, posição da cabeça e do pescoço no intraoperatório 
e aspiração que antecede à extubação. Podem acometer um 
único nervo ou mesmo paralisia de dois em conjunto, como 
a do nervo laríngeo recorrente e hipoglosso na síndrome de 
Tapia. Uma condição ainda mais rara seria a lesão combinada 
dos nervos lingual e hipoglosso. Medidas preventivas podem 
reduzir riscos desta lesão. Neste relato, descrevemos um qua-
dro de paresia unilateral combinada dos nervos hipoglosso e 
lingual, após procedimento estético em paciente com diag-
nóstico prévio de Herpes Zóster. RELATO DE CASO: Paciente, 
feminino, 39 anos, ASA II, submetida à lipoabdominoplastia e 
mastopexia. Na avaliação pré-anestésica, relatou história de 
psoríase aos 18 anos e herpes zóster aos 5 anos, acometendo 
mento/dentes e orelha de hemiface direita, necessitando de 
enxerto de pele parcial com área doadora na coxa. Nega ví-
cios. Uso regular de Vitamina D, Cálcio e polivitamínico, além 
de prednisona 3,5 mg, meloxican 15 mg e samotidina 15 mg 
por crise de artrite em punho, próximo ao dia da cirurgia. 
Optado por peridural e anestesia geral com intubação oro-
traqueal e posicionada inicialmente em decúbito ventral e 
depois dorsal. Utilizado no total: cefazolina 2 g, dexametaso-
na 10 mg, cetoprofeno 100 mg, sulfato de magnésio 2 g, clo-
nidina 75 mcg, lidocaína 1% s/v 50 mg, ropivacaína 1% 200 
mg, morfina 2 mg, propofol 60 mg, remifentanil 1,8 mg, sevo-
flurano 72 ml e rocurônio 70 mg. Procedimento teve duração 
de 345 minutos, sinais vitais estáveis, sem intercorrências. 
Pós-operatório imediato, evoluiu com parestesia de língua, 
associada à sialorreia e disartria. Instituído tratamento medi-
camentoso com corticoide e citoneurin por 10 dias, havendo 
regressão completa dos sintomas. DISCUSSÃO: A lesão do 
nervo hipoglosso e nervo lingual associada à laringoscopia 
e intubação traqueal é geralmente unilateral e considerada 
complicação pós-operatória rara, de etiologia multifatorial, 
relacionada também à posição intraoperatória. Manejo cui-
dadoso das vias aéreas durante procedimentos anestésicos 
pode minimizar riscos. Avaliação no pós-operatório imediato 
minuciosa é determinante para analisar gravidade dos sinto-
mas e tempo para recuperação. Tratamento deve ter acom-
panhamento multiprofissional da evolução do quadro.
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221 - Simulação em via aérea difícil: estratégia 
integrativa entre anestesiologistas e 
emergencistas para melhoria da segurança no 
manejo da via aérea
Autores: Marcella Pellicciotti de Sousa, Saullo Queiroz Silveira, Fernando 
Nardy Bellicieri, Daniel Capucci Fabri, Ana Clara Mourão Barreto, Leo-
poldo Muniz da Silva.

Instituições: Hospital São Luiz Jabaquara Unifesp - Hospital Villa Lobos  
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O treinamento em simulação 
para o manejo de via aérea difícil (VAD) oferece oportunidades 
de aprendizagem. O objetivo deste trabalho foi analisar se um 
treinamento em simulação para o manejo de VAD por aneste-
siologistas melhoraria o aprendizado e a experiência de médicos 
emergencistas no manejo da via aérea conforme relatado quatro 
meses após o treinamento. MÉTODO: Estudo prospectivo realiza-
do com médicos de um serviço de emergência de fevereiro a maio 
de 2021. Emergencistas participaram de um curso de três horas 
para simulação de VAD e discussão sobre dispositivos auxiliares, 
manobras para facilitar a intubação e técnicas para cricotireoi-
dostomia. Antes da simulação (M1) e quatro meses após (M2), os 
médicos preencheram a mesma ficha de autoavaliação sobre sua 
experiência em VAD. O desfecho primário foi o grau de dificuldade 
com o uso de cada dispositivo após quatro meses da simulação. Os 
pontos de corte secundários incluíram modificações em relação 
ao conhecimento, às habilidades e aos resultados dos pacientes 
em M2. Para avaliar o impacto da simulação, a estrutura do mo-
delo de classificação de Kirkpatrick2 foi utilizada. Teste t bicaudal 
foi utilizado na comparação entre os escores de cada quesito (0 – 
10). Variáveis categóricas foram comparadas pelo teste de testes 
de χ2. RESULTADOS: Participaram do estudo 31 médicos emer-
gencistas nas duas fases de resposta do inquérito. Apenas 19.3% 
haviam realizado algum curso prévio de manejo da via aérea.  Os 
escores de habilidades e conhecimento em M1 E M2 foram: vide-
olaringoscópio (M1:3,8±0,5; M2:7,23±0,56, p=0.002), dispositivos 
supraglóticos (M1:5,64±0.65; M2:7.76±0.41, p=0.01), uso de Bou-
gie (M1:5.08±0.64; M2:7.23±0.56, p=0.02), cricotireoidostomia 
(M1:2.6±0.57; M2:5.69±0.57, p=0.01), manobras para facilitar a in-
tubação (M1:5.24±0.51; M2:8.53±0.57, p=0.002). O grau de dificul-
dade com o uso dos seguintes dispositivos durante a assistência 
ao paciente em M1 e M2 foram: videolaringoscópio (M1:6.44±0.58; 
M2:4.15±0.22, p=0.009), uso do bougie (M1:6.2±2.7, 5,3±2.01, 
p=0.30) e máscara laríngea (M1:5.54±3.38, M2:4.46±1.45, p=0.29). 
Em relação à frequência de desfechos negativos (dificuldade de 
manejo da via aérea, insucesso na intubação ou parada cardía-
ca), 80% reportaram tal experiência em alguma ocasião prévia. A 
principal dificuldade reportada foi o manejo de VAD (72.7%), difi-
culdade na ventilação sob máscara em VAD (54.5%), dificuldade 
no uso de dispositivos auxiliares (45,5%). Parada cardíaca durante 
intubação foi reportada por 20,1% em M1. Em M2, apenas 6.45% 
reportaram dificuldades/insucesso no manejo da via aérea. CON-
CLUSÃO: O treinamento simulado em VAD por anestesiologistas 
melhorou as habilidades de médicos emergencistas, reduziu o 
grau de dificuldade com a videolaringoscopia e contribuiu para 
aumento da utilização de dispositivos auxiliares, o que impactou 
em melhor manejo da VAD na prática clínica.
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224 - Síndrome do QT longo: diagnóstico 
diferencial na parada cardiorrespiratória 
intraoperatória 
Autores: Lucas Pelisson Daroque, Carlos Eduardo Menegusse Andrade, 
Felipe Souza Thyrso de Lara.

Instituição: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos 

INTRODUÇÃO: Síndrome do QT longo (SQTL) é uma anor-
malidade da condução cardíaca desencadeada por alte-
ração da condução dos canais da NA (sódio) e K (potássio) 
na membrana do miocárdio e que predispõe a episódios de 
taquicardia ventricular e Torsades de Pointes, podendo ter 
origem hereditária ou adquirida. Sua forma hereditária está 
diretamente relacionada com o uso de fármacos, alguns des-
ses empregados na prática anestésica. RELATO DE CASO: 
Paciente G.B.S.,  69 anos, feminina, obesa grau II, hipertensa 
e diabética, foi submetida à enucleação de nódulo hepático 
via videolaparoscópica, devido à neoplasia de intestino del-
gado associada a foco metastático hepático, por anestesia 
geral combinada. Monitorizada com cardioscopia, oxime-
tria, capnografia, pressão arterial invasiva, venóclise 18G e 
acesso venoso central em veia jugular direita. Foi realizado 
bloqueio peridural com ropivacaína 0,25% associado a 5 
mcg de sufentanil. Na indução anestésica, usou-se propofol 
120 mg, fentanil 250 mcg, metadona 8 mg, lidocaína 60 mg 
e cisatracúrio 20 mg e, na manutenção, sevoflurano e on-
dansetrona 4 mg. . Durante a quarta hora de cirurgia, a pa-
ciente apresentou episódio da bradicardia refratária à dose 
terapêutica da atropina 0,5 mg, evoluindo com redução 
da onda de pulso em PAI (pressão arterial invasiva) e  PCR 
(parada cardiorrespiratória) em ritmo de taquicardia ventri-
cular polimórfica. Feita manobra da reanimação cardiopul-
monar, com retorno ao ritmo cardíaco espontâneo. Exames 
laboratoriais realizados no pós-operatório, descartam pos-
sibilidade de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos 
como causa primária de PCR, bem como tromboembolismo 
pulmonar (TEP) e infarto agudo do miocárdio (IAM), exclu-
ídos mediante exames da angiotomografia e cateterismo 
cardíaco, respectivamente. A avaliação cardiológica de pa-
ciente sugeriu alargamento de intervalo QT como principal 
hipótese diagnóstica para o ocorrido. DISCUSSÃO: Em sua 
forma adquirida, a síndrome do QT longo poder ser preci-
pitada por distúrbios eletrolíticos, ácido básicos, desordens 
de condução cardíaca, por medicamentos e suas interações 
farmacológicas. Diversas medicações têm potencial de gerar 
alargamento do intervalo QT, muitas delas de uso rotineiro 
no ato anestésico, como haloperidol, sotalol, amiodarona, 
verapamil , droperidol , ondansetrona, metadona, sevoflura-
no, procainamida e seus derivados. Faz-se necessário que o 
anestesiologista fique atento às alterações eletrocardiográfi-
cas, mediante o uso de medicações com potencial de desen-
cadear a síndrome do QT longo e suas complicações, como a 
taquicardia ventricular e Torsades de Pointes, principalmente 
em pacientes com predisposição genética e eventos prévios 
de síndrome do QT longo.

Referências

Lorentz M, Ramiro F. Anestesia e síndrome do QT longo. Rev Bras Anestesiol. 2007; 
57:543-548.

Kies SJ, Pabelick CM, Hurley HA, et al. Anesthesia for patients with congenital long 
QT syndrome. Anesthesiology. 2005; 102:204–210 



126   BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

225 - Situação ventilo, não intubo em paciente 
submetido à cirurgia bariátrica: relato de caso
Autores: Lucas Martinelli da Silva, Guilherme Fernandes Lambert Silva, Tha-
les Gê de Oliveira, Andressa Cabral Moulin de Oliveira, Pablo Braga Gusman.

Instituição: Hospital Meridional 

INTRODUÇÃO: O manejo da via aérea é um dos pilares da atua-
ção do anestesiologista. Situação de via aérea difícil é um gran-
de desafio, principalmente naquelas situações nas quais não é 
possível prever dificuldade para realizar a intubação e, principal-
mente, a manutenção da oxigenação do paciente, o que pode 
ocasionar resultados deletérios para o paciente. RELATO DE 
CASO: Paciente masculino, 49 anos, proposta de cirurgia bari-
átrica. Avaliação pré-anestésica identificava obesidade, IMC 35 
kg/m2, hipertenso, em uso de ramipril, Mallampati II, sem de-
mais fatores para via aérea difícil ou dificuldade de ventilação 
sob máscara. Nega demais comorbidades e intercorrências pré-
vias em anestesias anteriores. Realizada anestesia geral venosa 
total. Monitorização com cardioscopia, oximetria, pressão não 
invasiva, capnografia. Venóclise em membro superior esquerdo 
20G. Pré-oxigenação com O2100% por 5 minutos, dorso elevado 
30º, posicionamento otimizado para ventilação e laringoscopia. 
Indução com remifentanil em bomba e manutenção, propofol 
em bomba e manutenção, lidocaína e atracúrio. Ventilação sob 
máscara realizada sem dificuldade, porém necessário uso de 
cânula orofaríngea. Em primeira tentativa de intubação orotra-
queal, observou-se classificação Cormack-Lehane modificado 
3A, apesar de otimização com manipulação laríngea externa. 
Optado pela utilização de dispositivo bougie, sem sucesso. Virtu-
de cenário ventilo, mas não intubo, optou-se pela laringoscopia 
indireta com uso de videolaringoscópio, obtendo-se sucesso na 
intubação com tubo 7,5 com cuff. Realizada ausculta pulmonar, 
com presença de ruídos bilateralmente e capnografia positiva, 
confirmando a intubação. Paciente mantido em ventilação me-
cânica. Cirurgia realizada sem demais intercorrências. Utilizada 
monitorização de bloqueio neuromuscular ao término do pro-
cedimento, sendo necessária reversão com neostigmina e atro-
pina, obtendo-se resposta 97%. Realizada extubação orotraque-
al ao término do procedimento com paciente completamente 
desperto e lúcido. Mantido em observação rigorosa em sala de 
recuperação pós-anestésica, com suplementação de 02100% 
via cateter nasal. Paciente liberado para enfermaria após duas 
horas de observação, sem demais intercorrências. DISCUSSÃO: 
Os procedimentos cirúrgicos realizado sob anestesia geral en-
volvem o gerenciamento da via aérea. Manusear a via aérea dos 
pacientes é um dos pilares da atuação do anestesiologista, sen-
do esse de extrema importância no cotidiano do profissional. É 
necessário estar atento à avaliação e reconhecimento de uma via 
aérea difícil, saber manusear equipamentos para controle da via 
aérea e conhecer os protocolos sobre como agir em situações de 
uma via aérea difícil, reconhecida previamente ou não. O profis-
sional deve estar sempre atualizado e treinado. É pertinente des-
tacar a importância de uma boa avaliação pré-anestésica para 
o reconhecimento desses pacientes previamente, para que haja 
uma correta programação de manejo da via aérea.
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229 - Técnica combinada: videolaringoscopia e 
broncoscopia na via aérea difícil prevista
Autores: Isabella Rodrigues Leal Arbex, Juliana de Castro Honorato, Ro-
dolpho Azzi Saidler, Rafael Dias de Almeida, Renato Nobre Migon.

Instituição: Américas Medical City 

INTRODUÇÃO: A via aérea difícil (VAD) não prevista é um dos 
principais desafios enfrentados pelos anestesiologistas. Nos 
casos de via aérea difícil prevista, o anestesiologista deve de-
finir antecipadamente um plano de ação customizado, com 
várias alternativas técnicas. RELATO DE CASO: Paciente ALM, 
45 anos, hipertenso, diabético, ex-tabagista, portador de ap-
neia do sono (em uso de CPAP) e obesidade grau III. Candida-
to a bi lobectomia videotoracoscópica assistida por robótica 
(média e inferior direita), para tratamento tumor carcinoide 
de pulmão com invasão brônquica, sob ventilação monopul-
monar esquerda. A avaliação pré-anestésica identificou os 
seguintes preditores de via aérea difícil: limitação acentuada 
na extensão cervical, circunferência cervical > 40 cm, Mallam-
pati IV, distância interincisivos de 2,0 cm. A estratégia de 
abordagem da via aérea foi a técnica combinada associando 
o videolaringoscópio McGrath com lâmina número 4 e bron-
cofibroscópio para intubação brônquica esquerda tubo du-
plo lúmen esquerdo 41Fr. Tratava-se de um caso com elevado 
risco de conversão cirúrgica. Foi realizada, sob sedação, pun-
ção de artéria radial esquerda e veia jugular interna direita; 
além de implante de cateter peridural torácico. Na indução 
anestésica foram administrados lidocaína 200 mg, propofol 
160 mg e rocurônio 100 mg, com passagem de máscara larín-
gea número 5 para videobroncoscopia que avaliaria o grau 
de invasão brônquica. A máscara laríngea foi então retirada 
e, após administração de fentanil 500 mcg IV, procedeu-se 
a intubação brônquica esquerda com tubo duplo lúmen 41 
Fr esquerdo sob técnica combinada (videolaringoscopia e 
broncoscopia), com sucesso, na primeira tentativa. O posicio-
namento do tubo foi confirmado por broncoscopia e o pa-
ciente mantido em ventilação monopulmonar esquerda com 
tempo cirúrgico total de 8 horas. Ao final no procedimento, 
o paciente foi extubado, sendo transferido para o CTI já em 
uso do CPAP, com o mesmo dispositivo de uso domiciliar. O 
paciente apresentou boa evolução clínica pós-operatória. O 
cateter peridural foi retirado no quarto dia e a alta hospitalar 
ocorreu no sexto dia pós-operatório. DISCUSSÃO: O bron-
coscópio permanece como padrão ouro na abordagem de 
via aérea difícil prevista, apesar de demandar longa curva de 
aprendizado. Os videolaringoscópios acabaram, por isso, re-
duzindo sua utilização. A associação das duas técnicas na via 
aérea difícil prevista pode garantir maior chance de sucesso 
na primeira tentativa de intubação, sobretudo em pacientes 
com pequena abertura de boca associada a outros estigmas 
de via aérea difícil. CONCLUSÃO: O videolaringoscópio ga-
rante o deslocamento da língua e agrega melhor visualiza-
ção da cavidade oral e a laringe, permitindo a progressão do 
broncoscópio sem desvios, principalmente para a introdução 
de tubos calibrosos, como os de duplo lúmen.
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241 - Uma proposta do uso do The Vortex para 
treinamento multidisciplinar em cenários de 
VAD e Covid-19
Autores: Nicole Faraje Aragão Gonçalves, Felipe Dativo Gomes da Costa, 
Gabriela Villar e Silva, Bruno Vitor Martins Santiago, Norival Alves Spi-
neti, Gustavo Simões Barbosa.

Instituição: Hospital Naval Marcílio Dias 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A gestão adequada da via aérea 
em pacientes com a Covid-19 é fundamental. Na tentativa de 
otimizar os desfechos, vários algoritmos relacionados ao mane-
jo das vias aéreas foram desenvolvidos, com o intuito de siste-
matizar e auxiliar o manejo da via aérea difícil não antecipada. 
Entretanto, muitos desses algoritmos são pouco práticos e não 
são voltados para cenários multidisciplinares. Assim, o objetivo 
deste trabalho é discutir sobre a aplicabildiade de uma ferra-
menta de ensino e aprendizado, baseada no The Vortex, a qual 
pode permitir uma interface visualmente mais clara, dentro dos 
cenários práticos de treinamento e simulação realística, da siste-
matização do atendimento ao paciente com VAD não prevista. 
MÉTODOS: Após a aplicação do TCLE, os participantes (médicos 
e profissionais da saúde em especialização) serão convidados a 
participar do projeto. Serão realizados diferentes cenários práti-
cos de simulação realísticas relacionados ao manejo da via aérea 
difícil. Todos os cenários terão objetivos pré-determinados. Os 
participantes serão avaliados antes e após serem apresentados 
à ferramenta The Vortex, quanto ao domínio do tema, através 
de um cenário prático de simulação realística. Em seguida, será 
realizada uma aula expositiva, com o objetivo de demonstrar 
a ferramenta em questão. Após a aula, será realizado um novo 
cenário de simulação realística, abordando o tema via aérea di-
fícil, com intuito de avaliar a eficiência dos profissionais de saú-
de dentro de cada cenário. Os treinamentos irão ocorrer em um 
ambiente seguro e controlado, nas dependências do Hospital 
Naval Marcílio Dias. Os participantes serão avaliados por dois 
instrutores diferentes, em suas diferentes habilidades, quanto ao 
cumprimento dos objetivos propostos em cada estação, através 
de um questionário semiestruturado, o qual determinará uma 
pontuação. Ao término, haverá a discussão de cada caso, atra-
vés de recursos de briefing e debriefing, sem expor ou causar 
constrangimento aos participantes. Os instrutores desempenha-
rão o papel de facilitadores, estimulando o pensamento crítico 
e reflexivo de cada um. Após um período de 6 semanas, serão 
repetidos os treinamentos executados, avaliando a aquisição 
dos conceitos aplicados. RESULTADOS: O trabalho encontra-se 
em andamento, aguardando a aprovação do comitê de ética. 
CONCLUSÃO: Espera-se uma melhora da sistematização do 
atendimento ao paciente com VAD, na eficiência e integração da 
equipe, otimizando desfechos.
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257 - Via aérea difícil em paciente com artrite 
reumatoide
Autores: Douglas Hidalgo Zati, Renato Roberto Piccolo, Stella Rodrigues 
de Azevedo, Verônica Pustrelo Damião.

Instituição: PUC - Campinas  

INTRODUÇÃO: Artrite reumatoide (AR) é uma doença au-
toimune inflamatória sistêmica caracterizada pelo envolvi-

mento da membrana sinovial das articulações. A prevalência 
da é de 0,5% a 1% da população, com predomínio em mulhe-
res e maior incidência na faixa etária de 30 a 50 anos. Articula-
ções maiores podem ser acometidas levando a deformidades 
irreversíveis e limitações funcionais. O enrijecimento da colu-
na cervical pode predispor à maior dificuldade de intubação 
orotraqueal, devido à impossibilidade do adequado posiciona-
mento do paciente. Idosos com AR geralmente possuem alte-
rações mais importantes das articulações, como consequência 
de maior número de episódios inflamatórios durante a vida. 
Conhecendo o diagnóstico e realizando o exame físico de vias 
aéreas, o anestesiologista poderá predizer uma eventual VAD. 
RELATO DE CASO: Paciente, feminino, 25 anos, 1,68 m e 60 kg, 
com apendicite aguda e história de AR dá entrada para cirurgia 
videolaparoscopica (VL) . Paciente estava  em uso  contínuo de 
metotrexate , ácido fólico e nas crises, predisolona . Nega cirur-
gias prévias. Jejum adequado.  Estável hemodinamicamente, 
aparelho cardiovascular e respiratório sem alterações. Exten-
são cervical e abertura bocal normais. Mallampati 3 . Optamos 
pela anestesia geral. Paciente pré-oxigenado com oxigênio a 
100%, indução venosa com fentanil 250 mcg intravenoso (iv), 
lidocaína 60 mg iv, propofol 100 mg iv e rocurônio  50 mg(iv). 
Durante manipulação de via área , mesmo com coxins para 
otimizar posicionamento , observado Comarck 4. Sendo assim 
solicitamos material de via área difícil. Após a primeira tentati-
va com videolaringoscópio, sem sucesso, solicitamos broncofi-
broscópio(BF) . Tentado intubação novamente com BF com uso 
cateter de nasal com oxigênio 10L, sem sucesso . Manutenção 
da saturação adequada durante todas as manipulações  de via 
área. Optado pela mascara laríngea número 3 de primeira ge-
ração, visto que nosso serviço não dispõe de máscara laríngea 
para intubação, a qual ficou bem locada. Discutido com cirur-
gião sobre as limitações da VL  com mascara laríngea, optmos 
pela cirurgia aberta. Visto o uso prévio de corticoterapia sistê-
mica , mantivemos dexametasona e hidrocortisorsona. A cirur-
gia teve duração de 50 minutos e ato anestésico durou uma 
hora e quinze minutos, revertido com sugammadex 200 mg 
. Paciente acordou bem, recuperou-se na adequadamente na 
sala pós- anestésica e recebeu alta para enfermaria. DISCUS-
SÃO DO CASO:  Pacientes com AR, mesmo com curso curto 
da doença, como neste caso, e sem critérios de VAD, são fortes 
candidatos à condução anestésica como portadores de VAD. 
A avaliação da via área pode ser pouco sensível em detectar 
dificuldade de intubação em portadores dessa comorbidade. 
Torna-se boa prática , nesses pacientes, mesmo sem preditores 
clássicos de dificuldade de intubação, a condução do caso com 
algoritmos de VAD.
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258 - Via aérea dificil em paciente com artrite 
reumatoide avançada
Autores: Midiã Batista Justo Pereira, Bruno Mendes Carmona, Antonio 
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INTRODUÇÃO: A artrite reumatóide é uma doença autoimu-
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ne crônica que causa rigidez, dor, erosão e inflamação das 
articulações. É caracterizada por poliartralgia simétrica e 
envolvimento sistêmico importante. O curso da doença é 
caracterizado por remissão e exacerbação dos sintomas. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 42 anos, 69 
kg, 1,60 m, portadora de artrite reumatóide, não fazia uso 
regular de medicações por abandono de tratamento há 12 
anos. Cirurgia eletiva proposta: Colecistectomia por video-
laparoscopia. Avaliação pré-anestésica: Mallampati 4, pes-
coço curto e grosso, distância interincisivos 4,5 cm, distância 
tireomentoniano maior que 5 cm e rigidez de articulação do 
pescoço impossibilitando flexão e extensão do pescoço. Pro-
gramação anestésica: Devido a preditores de via aérea difícil, 
decidiu-se por intubação, com paciente acordado. Realizado 
bloqueio do nervo glossofaríngeo e do nervo laríngeo supe-
rior com lidocaína 1%, e instilada lidocaína spray em orofa-
ringe. Introduzido o videolaringoscópio e, após vizualização 
das cordas vocais, introduzido tudo orotraqueal 7,0 mm, sem 
intercorrências. Após via aérea garantida, realizada indução 
anestésica com remifentanil 0,2 mcg/kg/min em bomba de 
infusão continua, propofol 1% em bomba de infusão alvo-
-controlada, rocurônio 45 mg. DISCUSSÃO: A maioria dos 
pacientes com artrite reumatóide tem envolvimento da colu-
na cervical e alguns podem cursar com instabilidade. Deve se 
ter cautela e limitar os movimentos de extensão e flexão da 
coluna cervical durante o ato anestésico, o que pode resultar 
a laringoscopia direta convencional difícil. A disfunção tem-
poromandibular é comumente associada à fixação cervical, 
produzindo limitação da abertura da boca. É essencial uma 
avaliação pré-anestésica criteriosa pra determinar a extensão 
do movimento articular e sistêmico. O vídeolaringoscópio é 
uma alternativa para esses casos, pois apresenta uma melhor 
visualização da glote, sem a necessidade de alinhamento dos 
eixos da faringe, laringe e oral, menor força sobre a língua e 
mandíbula, menor trauma e menor resposta hemodinâmica 
à intubação.
Referências
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259 - Via aérea difícil na mucopolissacaridose 
tipo IV e craniotomia descompressiva
Autores: Marlon Ferreira Santos, Eurivan Lima Santos, Gabriel Ferraz 
Campos Basilio, Rodolfo Carvalho Soeiro Machado, Gabriel Magalhães 
Nunes Guimarães, Edno Magalhães.

Instituição: CET/SBA Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília 

INTRODUÇÃO: A mucopolissacaridose tipo IV ou síndrome 
de Morquio (MS), é uma doença com herança autossômica 
recessiva em que há acúmulo de glicosaminoglicanos (GAGs) 
levando à grave displasia esquelética e um fenótipo distin-
to. As características incluem: nanismo, pectus carinatum, 
cifoescoliose, hipoplasia do processo odontóide, causando 
instabilidade atlanto-axial e subluxação cervical. Além disso, 
são comuns alterações da laringe e orofaringe; o acúmulo 
de GAGs pode levar a estenose traqueal e traqueomalácia, 
com obstrução dependente da posição. RELATO DE CASO: 
15 anos, sexo masculino, peso 19 kg, altura 1,35 m, portador 

de mucopolissacaridose tipo IV em uso de carvedilol, furo-
semida e galsufase. Admitido para realização de craniotomia 
descompressiva de fossa posterior. Via aérea: abertura bucal 
menor que 3 cm, Mallampati IV, macroglossia, pescoço cur-
to e mobilidade cervical reduzida. Realizada sedação com 
dexmedetomidina 20 mcg e dextrocetamina 20 mg, intu-
bação nasal guiada por broncofibroscopia, através de nari-
na esquerda, com tubo orotraqueal aramado nº 5. Paciente 
posicionado em decúbito ventral, manutenção anestésica 
com propofol e remifentanil. Procedimento com duração de 
8 horas. Ao término, realizado o teste do escape do balonete, 
sem sinais de obstrução, paciente extubado e encaminhado 
à unidade de terapia intensiva. DISCUSSÃO: O aspecto mais 
importante no manejo de portadores de MS é a abordagem 
das vias aéreas, visto que a realização de cricotireoidostomia 
ou traqueostomia são difíceis devido às anormalidades tra-
queais. O uso de dexmedetomidina em associação com dex-
trocetamina garantiu a patência das vias aéreas, manutenção 
das trocas gasosas e estabilidade hemodinâmica. Nota-se 
que durante uma laringoscopia convencional há o risco de 
subluxação cervical e compressão do canal medular devido à 
instabilidade atlanto-axial nos portadores de MS. Logo, a es-
colha pela intubação guiada por broncofibroscopia foi uma 
opção segura por evitar uma hiperextensão cervical. A extu-
bação nestes pacientes deve ser realizada com cautela já que 
a posição prona e o tempo cirúrgico longo aumentam o risco 
de edema de via aérea, traqueomalácia e estenose traqueal, 
além do que em cirurgias de fossa posterior pode haver le-
sões cerebelares comprometendo a respiração. Assim, é fun-
damental evitar falhas e estar preparado.
Referências
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260 - Via aérea difícil não prevista em cirurgia 
de mamoplastia: relato de caso
Autores: Guilherme Fernandes Lambert Silva, Mauricio Jose da Silva 
Neto, Mauricio José da Silva Junior, Lucas Martinelli da Silva.

Instituições: Hospital Meridional - Hospital Ibiapaba 

INTRODUÇÃO: O manejo da via aérea constitui uma habili-
dade primordial na atuação do anestesiologista. Situação de 
via aérea difícil é um grande desafio, principalmente naque-
las situações nas quais não é possível prever dificuldade para 
realizar a intubação e, principalmente, a oxigenação do pa-
ciente, o que pode ocasionar resultados deletérios. RELATO 
DE CASO: Paciente feminina, 57 anos, proposta de cirurgia 
de mamoplastia. Avaliação pré-anestésica identificava qua-
dro de depressão em acompanhamento adequado, uso de 
antidepressivos, peso 59 kg, Mallampati II, sem preditores 
para via aérea difícil ou dificuldade de ventilação sob más-
cara. Nega demais comorbidades e intercorrências prévias 
em anestesias. Realizada anestesia geral balanceada. Moni-
torização com cardioscopia, oximetria, pressão não invasiva, 
capnografia. Venóclise em membro superior esquerdo 20G. 
Pré-oxigenação com O2100% por 5 minutos, dorso elevado 
30º, posicionamento otimizado para ventilação e laringosco-
pia. Indução com fentanil, propofol, lidocaína e cisatracúrio. 
Manutenção com sevoflurano. Ventilação sob máscara rea-
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lizada sem dificuldade. Em primeira tentativa de intubação 
orotraqueal, observou-se classificação Cormack-Lehane mo-
dificado 3A, apesar de otimização com manipulação laríngea 
externa. Virtude cenário ventilo, mas não intubo, optou-se 
pela laringoscopia indireta com uso de videolaringoscópio, 
observando-se Cormack-Lehane 2B. Optado pela otimiza-
ção da técnica com uso de dispositivo bougie, com sucesso, 
e em seguida passagem do tubo orotraqueal 7,5 com cuff. 
Realizada ausculta pulmonar, com presença de ruídos bila-
teralmente e capnografia positiva, confirmando a intubação. 
Paciente mantida em ventilação mecânica. Cirurgia realizada 
sem demais intercorrências. Realizada extubação orotraque-
al ao término do procedimento com paciente completamen-
te desperta. Mantido em observação em sala de recuperação 
pós-anestésica. Paciente liberado para enfermaria após duas 
horas de observação, sem demais intercorrências. Entregue 

para a paciente no pós-operatório um relatório sobre a di-
ficuldade de manejo da via aérea em caso de futuras novas 
intervenções cirúrgicas. DISCUSSÃO: Os procedimentos 
cirúrgicos realizado sob anestesia geral envolvem o geren-
ciamento da via aérea. Manusear a via aérea dos pacientes é 
um dos pilares da atuação do anestesiologista, sendo esse de 
extrema importância no cotidiano do profissional. É neces-
sário estar atento à avaliação e reconhecimento de uma via 
aérea difícil, saber manusear equipamentos para controle da 
via aérea e conhecer os protocolos sobre como agir em situ-
ações de uma via aérea difícil, reconhecida previamente ou 
não. O profissional deve estar sempre atualizado e treinado.
Referências
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