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141 Hemotórax com instabilidade
hemodinâmica grave após punção
acidental de artéria subclávia
Juliana Winkler, Carlos André Cagnolati, Marina M. A. Valadares da Silva, Eduardo Martins Zortea
CET/SBA Santa Casa Misericórdia de Ribeirão Preto
Introdução: Em cirurgias de grande porte, o acesso venoso central é frequentemente utilizado para infusões de
fluídos, drogas e monitorização hemodinâmica. Esse procedimento não é isento de riscos e complicações, dentre
elas: punção e/ou canulação inadvertida arterial, hemotórax, pneumotórax, embolização e tamponamento cardíaco.
Relato de caso: Paciente masculino, 42 anos, 80 kg, estado físico P III, submetido à troca de valva mitral. Realizou-se
venóclise periférica 16 G em MSD e punção arterial radial esquerda 20 G sob sedação. A monitorização foi realizada
por ECG, SpO2, PAI, ETCO2, temperatura e pressão venosa central. A indução anestésica foi feita com midazolam (5
mg), sufentanil (40 mcg), etomidato (20 mg), pancurônio (8 mg) e posterior IOT sem intercorrências. Em seguida,
a equipe de anestesiologia tentou puncionar veia jugular interna D sem sucesso, devido à dificuldade na progressão
do fio guia. A equipe cirúrgica solicitou assumir o procedimento. Realizou-se punção e posicionamento de cateter 8
F na veia jugular interna D, com sucesso. Em seguida, durante tentativa de colocação de cateter duplo lúmen abaixo
do anterior, ocorreram duas punções inadvertidas da artéria carótida D. Após breve período de compressão sob a
carótida, os médicos seguiram na tentativa de punção supraclavicular da veia subclávia direita, também sem sucesso,
ocorrendo punção acidental da artéria subclávia direita, com posterior instabilidade hemodinâmica do paciente. O
quadro foi tratado com infusão de líquidos e vasopressores até a realização da toracotomia imediata com correção
da lesão da artéria subclávia e drenados 3,5 L de sangue do tórax. Após correção da complicação, a cirurgia da troca
da valva mitral transcorreu sem outras complicações e, no final, o paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estável, sob todos os aspectos hemodinâmicos. Discussão: Tamponamento cardíaco, hemotórax e ruptura arterial são considerados complicações relacionadas à inserção de cateter venoso central, que causam
aumento da morbimortalidade ao paciente. Atualmente, a utilização de ultrassom visa diminuir tais complicações.
Referência bibliográfica
1.

Domino KB, Bowdle TA, Posner KL, et al. – Injuries and liability related to central vascular catheters: a closed claims analysis.
Anesthesiology, 2004;100:1411-1418.
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233 Provável ressangramento durante
indução anestésica de craniotomia para
clipagem de aneurisma por hemorragia
subaracnoidea
Handy Marcela da Silva Santos, Bruno Mendes Carmona, Luís Paulo Araujo Mesquita,
Hugo Hidaka Boulhosa
Hospital Ophir Loyola
Introdução: A hemorragia intracraniana pós-ruptura de aneurismas é responsável por 6 a 8% dos acidentes vasculares encefálicos. Ressangramento, hidrocefalia e vasoespasmo com isquemia são complicações possíveis. A cirurgia
precoce é a principal conduta terapêutica, com melhor prognóstico nos graus I e II, de Hunt e Hess. Relato de caso:
LPS, feminino, 45 anos, 52 kg, antecedente de hipertensão arterial sistêmica, apresentou-se na emergência com cefaleia intensa, diplopia, rigidez de nuca e Glasgow 15. A tomografia computadorizada (TC) de crânio mostrou aneurisma em segmento M2 da artéria cerebral média direita (ACMD), com presença de hematoma em fissura silviana
ipsilateral, sem sinais de vasoespasmo. Arteriografia cerebral: aneurisma de 4 mm de diâmetro no segmento M2 da
ACMD e ausência de sinais de vasoespasmo. O diagnóstico foi de hemorragia subaracnoidea, estádio Hunt-Hess II
e Fischer IV. A cirurgia proposta foi craniotomia para clipagem do aneurisma. Exames complementares normais,
salvo por leucocitose de 14.800 células/mm3. Sala de operação, Glasgow 15, PA 160x80 mmHg. Monitorização com
cardioscópio, oxímetro, capnógrafo, pressão arterial invasiva (PAI) com anestesia local, diurese e gasometrias seriadas. Pré-oxigenação com O2 a 100%, sob máscara facial. Após indução anestésica com fentanil 500 mcg, a paciente
assumiu postura de extensão dos membros superiores, flexão dos membros inferiores e desvio conjugado do olhar
vertical para cima, evento associado a uma nova hemorragia, que cessaram com administração de pancurônio 5 mg,
midazolam 5 mg, lidocaína 60 mg e propofol 100 mg. Intubação orotraqueal. Manutenção com anestesia endovenosa
total e doses suplementares de pancurônio 1 mg/h. Clipagem do aneurisma com tempo anestésico de seis horas, PAI
média de 60 a 80 mmHg, desde a indução, sem necessidade de medidas adicionais para o controle da hipertensão
intracraniana. Foi encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) intubada e hemodinamicamente estável. Extubada seis horas após admissão no CTI, com alta em 48 horas. Pós-operatório imediato, assintomática e sem déficits
neurológicos focais. TC sem sinais de ressangramento e vasoespasmo. Alta hospitalar no 20º dia pós-operatório.
Discussão: A instrumentação da via aérea é um momento crítico, pois pode ocorrer nova hemorragia. Constatou-se cérebro com intensa hiperemia, supostamente em decorrência de ressangramento recente, que teria ocorrido
durante a indução anestésica, antes da manipulação da via aérea, levantando um questionamento sobre o que poderia ter causado um novo sangramento durante a indução anestésica.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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237 Anestesia em paciente obesa mórbida
portadora de macroadenoma de hipófise
Monnaliza Porto Moitinho Fagundes, Carlos André Cagnolati, Daniel Carlos Cagnolati,
Carlos Alberto Cagnolati
CET/SBA Santa Casa Misericórdia de Ribeirão Preto
Introdução: O macroadenoma de hipófise é um tumor benigno da glândula hipófise que provoca sintomas neurológicos e hormonais. Os sintomas neurológicos são decorrentes de compressão ou invasão de estruturas adjacentes,
tais como o nervo ótico e os nervos localizados ao lado da hipófise (seio cavernoso). Os sintomas endócrinos são
provocados por deficiência ou excesso de produção dos hormônios hipofisários. Relato de caso: Paciente feminina,
44 anos, 132 kg, 156 cm, IMC=54,24 kg.m-2, programada para ressecção de macroadenoma de hipófise recidivado
via transfenoidal, estado físico PIII, hipertensa, intolerante à glicose, asma, diminuição da acuidade visual, cefaleia
e hemiparesia em MSD. Em uso de valsartana, atenolol, atensina, clortalidona, duloxetine, clonazepam, trazodona,
oxcarbazepina, metformina e β2- agonista inalado nas crises de asma. Apresentava pescoço curto, circunferência
cervical >40 cm, distância tireomentoniana <6 cm e esternomento >12,5 cm, macroglossia, distância interincisivos
<3 cm, movimento da cabeça e pescoço limitado e Mallampati IV. Na sala cirúrgica, realizou-se monitorização: ECG,
SpO2, ETCO2, PAI, PVC, temperatura esofageana e monitorização neuromuscular (TOF). Posicionou-se a paciente
com coxins interescapulares e cervical, realizando-se pré-oxigenação com O2 sob máscara e midazolam 2 mg EV. Foi
feito preparo, com a paciente acordada, da orofaringe com lidocaína 10% spray até visualização da epiglote (Cormack-Lehane 1). Após garantir, por esta técnica, a facilidade da visualização da epiglote e das cordas vocais, iniciou-se indução anestésica com propofol alvo-controlado, sufentanil e rocurônio. Houve êxito na IOT (tubo aramado
7,5 mm). Mantida anestesia venosa total com propofol alvo-controlada, remifentanil alvo-controlado e rocurônio
guiado pelo TOF. O procedimento anestésico-cirúrgico transcorreu sem anormalidades. Ao final, utilizou-se 300 mg
EV de sugammadex e a paciente foi extubada (100% no TOF). A paciente foi enviada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) acordada e sinais vitais estáveis após cinco horas de procedimento. Discussão: Atualmente, há um maior
número de pacientes com obesidade mórbida que necessitam de procedimentos cirúrgicos. O reconhecimento da
via aérea difícil é importante para o planejamento seguro da anestesia. Os anestesiologistas devem estar preparados
para as dificuldades e devem ter disponíveis materiais e equipamentos na sala cirúrgica. Um bom planejamento prévio destas dificuldades faz com que a IOT e a anestesia sejam mais seguras, como no presente caso.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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168 Parada cardíaca súbita em anestesia geral
como a primeira manifestação da anomalia
de origem de artéria coronária esquerda
Mauricio Daher Andrade Gomes, André Rodrigues Zanatta, Marcelo Carneiro da Silva, Luiz
Roberto Leite
Universidade de Brasília
Introdução: Relatou-se um caso raro de parada cardíaca recorrente, relacionada à origem anômala da artéria coronária (OAAC) esquerda, durante anestesia geral em uma paciente sem sintomas prévios de doença coronariana ou
arritmias. A maioria dos casos de morte súbita secundária à OAAC são completamente inesperados, já que pelo
menos 50% dos indivíduos acometidos não têm histórico de angina, síncope ou palpitações. Relato de caso: Uma
mulher de 44 anos, sem sintomas prévios de doença coronariana ou arritmais, apresentou parada cardíaca súbita
durante a realização de anestesia geral, em duas situações distintas. No primeiro episódio, a paciente apresentava-se com quadro de abdômen agudo, porém, hemodinamicamente estável. Após a indução anestésica, ocorreu bradicardia e hipotensão arterial, refratárias à reposição de volume e aos vasopressores. O quadro evoluiu para assistolia.
A paciente foi reanimada com sucesso e recebeu alta em boas condições. No segundo, um ano após o primeiro, a
paciente se encontrava em boas condições clínicas para a realização de uma cirurgia eletiva. Após a indução anestésica, a paciente desenvolveu taquicardia ventricular seguida por assistolia, que foi prontamente revertida. Após
extensa investigação, identificou-se uma origem anômala da artéria coronária esquerda. Discussão: A parada cardíaca súbita associada à anestesia geral é um evento extremamente raro em indivíduos sem doença cardiovascular aparente. Anomalias congênitas das artérias coronárias, em que o vaso se origina na cúspide aórtica contralateral, são
uma das causas cardiovasculares mais importantes de morte súbita entre adultos jovens. A fisiopatologia está provavelmente relacionada à angulação aguda, observada na origem do vaso, e à luz em fenda da artéria anômala, características que podem predispor a compressão arterial induzida pelo exercício, resultando em isquemia miocárdica
e arritmias ventriculares. No caso descrito, ambos os eventos ocorreram durante a fase de indução da anestesia, um
período normalmente associado à hipotensão, devido à falta de estímulos cirúrgicos e às altas concentrações plasmáticas das drogas anestésicas. A presente hipótese é que, devido à anatomia anômala da artéria coronária, ocorreu
isquemia do miocárdio durante um período de hipotensão do bulbo da aorta induzida pelas drogas anestésicas. As
arritmias ventriculares podem ter se originado como uma consequência direta da isquemia ou devido à reperfusão
do tecido isquêmico do coração.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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200 Hematoma subcapsular hepático no pósparto imediato
Marcos M. Rocha, Marcella M. Queiroz, Daniel C. Cagnolati
CET da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto
Introdução: Síndrome HELLP é uma variação da pré-eclâmpsia grave. A ruptura de um hematoma subcapsular
hepático é uma complicação potencialmente fatal da síndrome. O diagnóstico é confirmado com ultrassonografia
(USG), tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética do abdômen. Intervenção cirúrgica imediata
e refinamentos na técnica cirúrgica têm reduzido a taxa de mortalidade de 60%, em 1976, para 30%, em 1997. As
causas mais comuns de morte são coagulopatia e sangramento. Relato de caso: Paciente, 32 anos, 80 kg, G2P1A1,
sem comorbidades, estado físico P2, com doença hipertensiva da gravidez, IG 40 semanas, foi submetida à indução
de parto vaginal por óbito fetal diagnosticado na USG. Após 24 horas do parto, a paciente iniciou quadro de distensão abdominal, náuseas, palidez cutânea, confusão mental e dor difusa à palpação abdominal, porém, mais intensa
em hipocôndrio direito com DB+. Ao exame, REG, descorada 3+/4+, pressão arterial (PA) de 160 x 110 mmHg em
uso de hidralazina, oligúrica, apresentando sinais de abdômen agudo. Foi solicitada TC do abdômen, mostrando
grande quantidade de líquido livre em cavidade abdominal. Os exames laboratoriais mostraram: Hb=7,2; Ht=22;
TTPa=44,7; TP=17,5; INR=1,60; 78.000 plaquetas; TGO=107 e TGP=114. A paciente foi admitida no centro cirúrgico taquipneica, com PA de 160 x 100 mmHg, frequência cardíaca (FC) de 130 bpm, Sat O2 97% para realização
de laparotomia exploradora. Monitorizada com ECG, PAi, SpO2 e EtCO2, sob anestesia geral balanceada com indução sequencial rápida com fentanila 150 mcg, etomidato 20 mg, lidocaína 100 mg e succinilcolina 100 mg. Manutenção com atracúrio e isoflurano. Durante a cirurgia, diagnosticou-se hematoma subcapsular hepático íntegro, o
qual foi drenado, e a paciente foi mantida em peritoneostomia para posterior reabordagem. Ao término da cirurgia,
a paciente foi extubada, apresentando-se estável hemodinamicamente, eupneica, hipocorada (2+/4+), PAM de 80
mmHg, FC de 115 bpm e Sat O2 99%, sendo encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI). No dia seguinte, foi
reabordada, devido à instabilidade hemodinâmica e encaminhada novamente ao CTI. Discussão: Hematoma subcapsular hepático é um quadro grave que geralmente se manifesta antes ou durante o trabalho de parto, mas, em
alguns casos, pode se manifestar no pós-parto imediato. Fato esse que não impede de se obter um desfecho favorável,
quando prontamente diagnosticado e rapidamente abordado.
Referência bibliográfica
1.

Polley LS – Hypertensive Disorders, em: Chestnut DH, et al. – Obstetric Anesthesia: Principles and Practice, 4 ed. Philadelphia.
Mosby-Elsevier, 2009;975-999.

Conflito de interesse: nada a declarar.
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205 Síndrome coronariana aguda com choque
cardiogênico após indução anestésica
Maria Theresa Melo Silva, Joaquim Belchior Silva, Jaci Custódio Jorge, Roberto Cardoso
Bessa Junior
CET IPSEMG, Hospital Governador Israel Pinheiro, Hospital Luxemburgo
Introdução: A síndrome coronariana aguda (SCA) perioperatória pode apresentar diversas etiologias, e o diagnóstico da doença coronariana aguda (DAC) na avaliação pré-operatória é, por vezes, um desafio em pacientes sem
fatores de risco preexistentes. O objetivo deste relato foi apresentar um caso de SCA com choque cardiogênico em
paciente com baixo risco cardiovascular, discutindo-se as diferentes possibilidades diagnósticas. Relato de caso:
Homem, 59 anos, 70 kg, METs>7, hipotireoideo em uso de levotiroxina, encaminhado para tratamento de adenocarcionoma de próstata. O paciente foi avaliado pelo cardiologista, sendo prescrito sotalol 160 mg/dia após Holter com
raras ESV e ESSV. Realizou-se punção peridural com dose teste negativa, ropivacaína 100 mg e morfina 2 mg. Após
indução venosa com fentanil 3 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e cisatracúrio 0,1 mg/kg, o paciente apresentou bradicardia, ritmo idioventricular com pulso e hipotensão grave, recebendo atropina 1 mg e efedrina 10 mg. Evoluiu com TV
com pulso, seguida de taquicardia sinusal. Após novos episódios de hipotensão com crepitações pulmonares, foi feita
monitorização invasiva e foi iniciada noradrenalina. O procedimento foi cancelado e o paciente, encaminhado ao
Centro de Terapia Intensiva (CTI) extubado. Propedêutica revelou VE com hipocinesia difusa grave, acinesia anterior e lateral dos segmentos médio basal, FEVE 32% e troponina elevada, e cateterismo mostrou lesão grave proximal
em artéria descendente anterior. O paciente evoluiu com choque cardiogênico, necessitando suporte hemodinâmico
e ventilatório. Foi monitorado com cateter de artéria pulmonar (índice cardíaco de 1,1) e em uso de balão intra-aórtico para assistência circulatória. Foi encaminhado para tratamento por angioplastia com implante de stent metálico
e iniciado abciximab, heparina e dobutamina. Houve melhora progressiva das condições hemodinâmicas e, após sete
dias, apresentou melhora da função sistólica e FEVE 61%. Conclusões: A SCA é causa comum de morbimortalidade
no perioperatório, com incidência de 2,5 a 25%. A DAC é a principal causa subjacente, dependendo dos fatores de
risco cardiovasculares envolvidos e alterações da oferta e demanda de oxigênio no perioperatório. No caso descrito,
a resolução rápida do quadro após stent sugere que a depressão por anestésicos venosos ou halogenados sobreposta
à DAC subdiagnosticada seja o fator mais relevante para a disfunção aguda do miocárdio. Porém, é importante atentar para causas adicionais, como cardiomiopatias induzidas por estresse e intoxicação por anestésicos locais, quando
o risco cardiovascular é baixo.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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252 Anestesia de urgência na paciente com
linfoma não-Hodgkin
Suélleen Moura Lima, Emílio Carlos Del Massa, Tarcísio Vieira Ramos, Sílvia Amália de
Melo Moura
Hospital Santa Marcelina
Introdução: Linfoma não-Hodgkin (LNH) é a quinta neoplasia mais incidente no Brasil. Além de linfonodos, pode
acometer medula óssea e baço. A pancitopenia associada à esplenomegalia (hiperesplenismo) constitui uma indicação de esplenectomia, com 90% de correção hematológica. O grupo que não responde ao tratamento apresenta alta
taxa de mortalidade. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 32 anos, 70 kg, portadora de LNH e anemia hemolítica refratária a tratamento clínico, após quimioterapia e transplante autólogo de medula óssea. Indicou-se esplenectomia de urgência por hiperesplenismo, associado à anemia, apesar de repetidas transfusões sanguíneas. Em uso
de ciclosporina 300 mg/dia, fluconazol 200 mg/dia, aciclovir 800 mg/dia, cefepime 6 g/dia e vancomicina 2 g/dia. Os
achados pré-operatórios foram: ASA IVE; ausculta cardiopulmonar sem alterações; pressão arterial –(PA) de 117/67
mmHg; frequência cardíaca (FC) de 90bpm; SatO2 de 95% (com O2), hipocorada (4+/4+) e Mallampatti 4. Os exames
pré-operatórios realizados foram: ECG e raio X de tórax normal; Hb=5,8; Htc=15,8; 5.800 leucócitos; 38.000 plaquetas; INR=1,44; RTTPA=0,82, Cr=1,0, Na=126 e K=4,2. Em sala operatória (SO), monitorização básica (ECG, PANI,
SpO2), realizou-se pré-oxigenação por cinco minutos e administrou-se por porth-a-cath, fentanil 200 µg, etomidato
20 mg, cisatracúrio 10 mg e propofol 80 mg. Intubação orotraqueal sem intercorrências. Permaneceu em ventilação
mecânica, com sevoflurano a 2%, FiO2 60%, modo VCV (volume: 550 mL; FR: 14 irpm; I:E = 1:2, PEEP: 5, Pmáx: 35
cm H2O). Manutenção com remifentanil 0,1 µg/kg/min e cisatracúrio em doses suplementares, conforme necessidades clínicas. No perioperatório, foram coletadas gasometrias arteriais seriadas, reposição volêmica de 4,5 L de cristaloides, 4 UI de concentrado de hemácias, 2 UI de plasma fresco congelado e 7 UI de concentrado de plaquetas. A
anestesia teve duração de 360 minutos. Durante o procedimento, apresentou baixos níveis de SpO2 (85 a 100%), com
melhora após hemoderivados. Recebeu cefazolina 2 g, omeprazol 40 mg, ranitidina 50 mg, hidrocortisona 500 mg,
40 mL gluconato de cálcio 10%, dipirona 2 g, nalbufina 10 mg, ondansetrona 4 mg, 100 mL de bicarbonato de sódio
8,4% e morfina 10 mg SC. Extubada em SO após aspiração de vias aéreas e reversão de bloqueio neuromuscular. Foi
encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), aguardando vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
sob máscara de O2 5 L/minuto. (SpO2: 95%). Alta da SRPA para unidade semi-intensiva após 24 horas do início da
anestesia com 9 da escala de Aldrete e Kroulik, por indisponibilidade de vaga de UTI. No terceiro pós-operatório
(PO), recebeu alta da Cirurgia Geral, evoluindo bem. No décimo PO, atestado óbito tendo como causa imediata
hemorragia pulmonar. Conclusões: A formulação de um plano anestésico adequado contribuiu para a melhora clínica no pós-operatório imediato, apesar da alta morbidade da patologia.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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129 Anestesia subaracnoidea para cesariana
em paciente portadora de acidente
vascular encefálico agudo: relato de caso
Roberto Salvador de Souza Guimarães, Helaine Souza Oliveira, Leonardo Medeiros Cintra,
João Fábio de Andrade
Serviço de Anestesiologia do Hospital Universitário Alzira Velano
Introdução: Doença neurológica aguda durante a gravidez não é frequente na prática clínica. A descrição na literatura e as recomendações de abordagem baseadas em evidências são raras. O período gestacional e as alterações
fisiológicas que sobrepõem, preconizam cuidados especiais. Gestantes enfrentam risco de acidente vascular cerebral 2,4 vezes maior do que em mulheres não grávidas. Diagnóstico precoce e análise do tipo da doença neurológica
permitem iniciar intervenções terapêuticas. O objetivo deste relato foi apresentar um caso de hemorragia intraparenquimatosa aguda em gestante e mostrar que uma abordagem anestésica coerente não traz riscos para o binômio
mãe-feto. Relato de caso: Gestante, 30 anos, nulípara (G1 P0 A0), 35 semanas, portadora de HA crônica e diabetes
mellitus (DM) gestacional. Uso de Metildopa 500 mg (3X) e Nifedipina 20 mg (3X). Realizou oito consultas pré-natal
no ambulatório de alto risco de tal instituição. Relatou-se quadro de hemiparesia à direita, associado a uma desvio de rima labial à esquerda e disartria, sem queixas obstétricas. CT evidenciou sangramento em região putaminal
esquerda, volume aproximado de 15 mL, sem desvio da linha média. Optou-se pela interrupção da gravidez devido
ao risco de DPP. O Serviço de Neurocirurgia recomendou manutenção de PAM entre 100 a 120 mmHg. Realizado
bloqueio subaracnoideo com agulha Whitacre 25 G, entre L3/L4, administrando-se 15 mg de cloridrato de bupivacaína 0,5% hiperbárica, adicionou-se 25 μcg de fentanila, manutenção dos níveis pressóricos com 10 mg de efedrina.
Recém-nascido (RN) do sexo masculino, apgar 9/10, sem intercorrências. Discussão: O caso demonstrou diagnóstico de hemorragia putaminal à esquerda. Apresentou-se estável hemodinamicamente, sem hipertensão intracraniana. Diante da localização e do quadro clínico, optou-se pelo bloqueio raquídeo. A técnica anestésica deve ser avaliada para que não altere a pressão intracraniana e seja capaz de preservar a homeostase materna, sem comprometer
a manutenção da relação oferta/demanda de oxigênio fetal.
Referências bibliográficas
1.

Porto CC – Sinais e Sintomas. Exame Clínico, 1996;4:125.

2.

Bateman BT, Schumacher HC, Bushnell CD, et al. – Intracerebral hemorrhage in pregnancy: frequency, risk factors, and outcome.
Neurology, 2006;67:424-429.

3.

Bateman BT, Olbrecht VA, Berman MF, et al. – Peripartum subarachnoid hemorrhage: nationwide data and institutional
experience. Anesthesiology, 2012;116:324-333.

Conflito de interesse: nada a declarar.
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130 Possível embolia por líquido amniótico em
cesariana
Carlos Othon Bastos, Danilo de Oliveira Alves
Maternidade de Campinas – CET Integrado de Campinas
Introdução: A embolia por líquido amniótico (ELA) constitui uma síndrome anafilactoide rara, com elevada morbimortalidade materno-fetal. Constitui um diagnóstico de exclusão nem sempre confirmado mesmo com a necrópsia.
A maioria dos sinais e sintomas são relacionados aos sistemas cardiovascular e respiratório, porém alterações da coagulação e convulsões também são frequentes. Relato de caso: Gestante de 24 anos, 85 kg, 150 cms, gestação a termo e
pré-natal sem alterações. Na APA, negava alergias. Indicou-se cesariana, monitorizando-se com cardioscopia, SaO2,
pressão arterial (PA) não invasiva automática e diurese. Após punção venosa periférica, iniciou-se a infusão de RL
e foi realizada raquianestesia com 12 mg de bupivacaína hiperbárica 0,5%, 20 μg de fentanil e 80 μg morfina (agulha Whitacre 27 G em L3-L4). A PA foi mantida com bólus de 0,25 mg de metaraminol. Após o nascimento, infusão
de ocitocina 5 UI e cefazolina 2 g em 500 mL de RL. Ao término da histerorrafia, a paciente queixou-se de dispneia
súbita e queda da SaO2 para 80%. Ausculta respiratória revelava presença de roncos e sibilos. A paciente foi medicada com salbutamol 200 μg inalatório, hidrocortisona 1 g IV, difenidramina 50 mg IV e máscara facial com O2. Após
cinco minutos, por ainda cursar com dispneia, administrou-se 100 μg de adrenalina IV. Cerca de 20 minutos depois,
a paciente apresentou crise convulsiva tônico-clônica generalizada, sendo tratada com diazepam, realizada IOT e iniciado suporte ventilatório. Evoluiu com hipotensão arterial, corrigida com volume e vasopressor. Foi administrada
segunda dose de adrenalina por ainda apresentar espasticidade à ausculta pulmonar. Encaminhada à UTI, a paciente
evoluiu satisfatoriamente. Discussão: O diagnóstico diferencial da ELA é bastante difícil (por exemplo, reação anafilática a fármacos). Como não existem testes laboratoriais específicos para a confirmação desta síndrome, seu diagnóstico só pode ser obtido por meio do exame necroscópico ou, em casos não fatais, pela exclusão de outras causas.
Por conta da sua gravidade, o tratamento precoce e intensivo (medidas gerais e suporte cardiovascular/respiratório)
deve ser instituído precocemente. É fundamental a difusão do conhecimento desta síndrome para tentar diminuir a
elevada mortalidade a ela associada.
Referências bibliográficas
1.

Davis KM, Malinow AM – Embolic disorders; em: Chestnut D – Obstetric Anesthesia Principles and Practice; 4th edition,
Philadelphia. Mosby, 2009;837-851.

2.

Clark SL – New concepts of amniotic ﬂuid embolism: a review. Obstet Gynecol Surv, 1990;45:360-8.

Conflito de interesse: nada a declarar.
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148 Fibrilação atrial após raquianestesia para
cirurgia ginecológica
Natalie Miranda Muniz, Telmo Heleno Gomes, Aline Viana Carvalho Amorim, Daniel
Câmara Rezende
CET do Hospital Felício Rocho
Introdução: A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais frequente na prática clínica. Seu pronto reconhecimento
e tratamento no perioperatório podem alterar significativamente a morbimortalidade dos pacientes. Aproximadamente 40% dos casos de FA paroxística e 25% do casos de FA persistente ocorrem em pacientes jovens, sem cardiopatia estrutural demonstrável. No entanto, uma causa cardíaca inicialmente não detectável pode vir à tona com o
tempo. Relato de caso: Paciente de 57 anos, admitida para exérese de cisto de ovário. Hipertensa, consegue realizar
atividades diárias de moderada intensidade, sem outras comorbidades. Em uso de propranolol, enalapril, hidroclorotiazida e AAS. Hemograma, coagulograma e ECG pré-operatórios sem alterações. No início da cirurgia apresentava: pressão arterial (PA) de 167 x 101 mmHg e frequência cardíaca (FC) de 57 bpm. Foi realizada raquianestesia
(20 mg de bupivacaína hiperbárica e 0,1 mg morfina) e sedação (midazolam 5 mg EV). Paciente colocada na posição
de Trendelemburg por cinco minutos, com bloqueio, tendo atingido nível de T8. Após dez minutos da realização do
bloqueio, paciente queixou-se de náuseas e palpitações com traçado eletrocardiográfico compatível com fibrilação
atrial (FC de 123 bpm), apresentando intervalo R-R irregular e ausência de onda p. Ao monitor, PA não mensurável. Foram administradas doses fracionadas de efedrina, totalizando 30 mg, após a qual apresentou PA de 107 x 55
mmHg. Medicada com 300 mg de amiodarona (infusão em 30 minutos), sem sucesso no controle da FC. Ao término do procedimento, a paciente foi submetida à cardioversão elétrica sincronizada (100 joules), sob sedação, com
reversão imediata ao ritmo sinusal. Discussão: O desequilíbrio entre as influências simpáticas e parassimpáticas é
um importante preditor de FA. A presença de focos ectópicos únicos ou múltiplos de massa atrial, ocasiona, em condições especiais, em alterações da refratariedade e da velocidade de condução do tecido atrial e favorecem a gênese
dos circuitos reentrantes. Recomendações classe I para CVE imediata nos casos de FA com alta resposta ventricular,
associados com IAM, angina ou instabilidade hemodinâmica, que não respondam prontamente a medidas farmacológicas ou sem instabilidade hemodinâmica e altamente sintomáticos. Classe de recomendação IIa: nas primeiras 48
horas após o início da FA, a necessidade de anticoagulação antes e após a CVE deverá ser baseada no risco de tromboembolismo do paciente.
Referência bibliográfica
1.

Sociedade Brasileira de Cardiologia – Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial. Arq Bras Cardiol, 2009;92:1-39.
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154 Rotura de cápsula hepática em gestante
com DHEG: relato de caso
Renata Constantino Chrispim de Oliveira, Maíra Cota Torres, Carlos Othon Bastos, Luis
Fernando Lima Castro
CET Integrado de Campinas – Maternidade de Campinas
Introdução: A hemorragia e o hematoma subcapsulares de fígado, associados à rotura, são complicações temidas do
acometimento hepático da DHEG, com incidência de 1:45000 a 1:225000 e mortalidade elavada (60 a 86%). Relato
de caso: Primigesta, 25 anos, idade gestacional de 23 semanas, admitida com dor intensa em baixo ventre, turvação
visual, epigastralgia, vômitos e BCF inaudível. Encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi realizada
ultrassonografia, que mostrou líquido livre em cavidade abdominal. Indicou-se laparotomia exploradora. No Centro
Cirúrgico, sob anestesia geral, foi realizada cesárea, seguida de histerectomia e diagnosticada rotura de cápsua hepática. Na UTI, ainda intubada, evoluiu com insuficência renal aguda, necessitando de hemodiálise e choque séptico.
Instável, apresentou sangramento pelo dreno da loja hepática, fibrilação atrial revertida com cardiversão, arritmias
persistentes, picos hipertensivos, CIVD e politransfusões. Extubada, evoluiu com insuficiência respiratória com indicação de traqueostomia. Após período de estabilidade, foi diagnosticado derrame pleural extenso, prontamente drenado. Com evolução favorável, recebeu alta da UTI e depois alta hospitalar no 26º dia de pós-operatório. Discussão:
A rotura de cápsula hepática é uma rara e grave complicação da DHEG, devido a sua morbidade e seu difícil diagnóstico. Ocorre geralmente no terceiro trimestre, envolvendo o lobo direito do fígado. Há depósito de fibrina nos sinusoides hepáticos, obstrução do fluxo sanguíneo e distensão hepática, podendo romper a cápsula de Glisson. Manifesta-se com epigastralgia, taquipneia, vômitos e contrações uterinas. Produz sinais e sintomas de abdômen agudo
e hemorragia intra-abdominal. O diagnóstico é clínico, associado a exames de imagem, e cirúrgicos. O tratamento
conservador está contraindicado. A sobrevida e o prognóstico estão diretamente relacionados ao reconhecimento
dos sinais e sintomas e da intervenção precoce.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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160 Depressão respiratória secundária à
opioide espinhal
Estefânia Campos Rafael, Flora Margarida Barra Bisinotto, Maria Christina Baptista
Cardoso Paroneto, Marco Antonio Ribeiro de Almeida
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Paciente, 21 anos, sem comorbidades, primeiro pós-operatório de cesariana. Foi admitida na Unidade de Terapia
Intensiva após apresentar parada cardiorrespiratória em outro serviço. As hipóteses diagnósticas foram: embolia
por líquido amniótico, eclâmpsia puerperal com pressão arterial normal, miocardiopatia periparto e depressão respiratória secundária a opioide espinhal. Na admissão, a paciente apresentava história de gestação de 38 semanas,
sem intercorrências, com apenas um quadro de infecção das vias aéreas superiores. Foi submetida a parto cirúrgico,
devido ao passado obstétrico. Segundo informação do anestesiologista responsável pelo procedimento, a cesariana
realizou-se sob raquianestesia com administração de bupivacaína hiperbárica 0,5% 15 mg e sulfato de morfina 200
mcg, e o intraoperatório sem intercorrências. Na quarta hora após a anestesia, na Enfermaria, a paciente apresentou rebaixamento do nível de consciência, cianose e evoluiu com parada cardiorrespiratória. Realizou-se intubação
traqueal, com saída de secreção avermelhada e as manobras de ressucitação foram bem-sucedidas. Foi, então, mantida sob ventilação manual até a transferência para um serviço terceirizado. Foi feita tomografia computadorizada
de crânio, que evidenciou edema cerebral, secundário à hipoxemia, ecocardiograma sem alterações e raio X de tórax
apresentando infiltrado “algodonoso” bilateralmente. A clínica anestesiológica após conhecimento do caso diagnosticou depressão respiratória secundária a opioide espinhal, baseando-se na evolução clínica da paciente e nos resultados dos exames complementares, excluindo-se, assim, as demais hipóteses diagnósticas. A paciente evoluiu com
quadro de broncopneumonia, sendo traqueostomizada no 13º dia do pós-operatório e recebeu alta hospitalar no 25º
dia de internação. Esse caso ilustra uma complicação devido à administração do opioide espinhal. É uma complicação importante, mas com poucos relatos na literatura. Neste caso, a administração do antagonista opioide, naloxona,
provavelmente teria evitado o grande número de complicações que a paciente apresentou e o longo tempo de permanência hospitalar, entretanto, o mesmo não foi administrado, tendo em vista que o presente caso ocorreu em outro
serviço. A importância deste relato está em levar ao conhecimento dos profissionais de várias especialidades para que
o diagnóstico seja feito precocemente.
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175 Anestesia para cesariana em gestante com
porfiria intermitente aguda
Gabriel José Redondano Oliveira, Beatriz Jalbut Jacob, Ricardo Frias, Nivaldo Simões
Correa
CET Hospital Vera Cruz
Introdução: As porfirias constituem um complexo grupo de doenças hereditárias metabólicas de caráter autossômico dominante, dentre elas a porfiria intermitente aguda (PIA), que estão relacionadas às deficiências enzimáticas
na via biossintética do heme. Em decorrência disso, surgem metabólitos tóxicos, responsáveis pelos sintomas característicos da doença, como distúrbios comportamentais, dor visceral, neuropatia motora e crises convulsivas. O
heme é uma molécula utilizada na biossíntese de metaloproteinases envolvidas em reações de oxidação e hidroxilação (hemoglobina, miogloina e citocromo p450). Tem sua importância no manuseio anestésico, uma vez que agentes
anestésicos induzem citocromos e podem desencadear crises da doença. Relato de caso: Paciente do sexo feminino,
35 anos, branca, 80 kg, gesta II, P1C A0, idade gestacional de 38 semanas, estado físico ASA II, diagnosticada com
PIA em 2010, com sequelas motoras em extremidades de membros superiores, em acompanhamento no Serviço
de Hematologia, naquele momento sem medicação em uso. Submetida à cesárea eletiva após avaliação de exames
laboratoriais, normais, e avaliação do hematologista. Realizou-se bloqueio subaracnoideo em L3/L4, agulha Whitacre 27 G, após botão anestésico com bupivacaína 0,5% sem adrenalina, saída de líquido claro e sem intercorrências.
Foram utilizadas, no bloqueio, bupivacaína 0,5% pesada 12,5 mg e morfina 80 mcg. Paciente monitorizada com pressão arterial não invasiva, eletrocardiograma, oximetria de pulso, sob uso de cateter nasal de oxigênio. Hidratação
realizada com 1.000 mL de solução fisiológica 0,9% e 1.000 mL de solução de Ringer Lactato. Foram utilizados no
intraoperatório: ocitocina 10 U, cefazolina 2 g e ondasetrona 4 mg. Recém-nascido (RN) em boas condições vitais,
com Apgar 9/10. Procedimento sem intercorrências, paciente com alta do centro obstétrico em bom estado geral,
sem alterações hemodinâmicas e queixas. Discussão: PIA tem sua importância no manuseio anestésico, pois agentes
anestésicos induzem citocromos e podem desencadear crises da doença. As drogas podem ser classificadas em seguras, a serem usadas com cuidado, que devem ser evitadas, contraindicadas e sem informação disponível. Tal doença
não contraindica a anestesia regional, porém deve-se atentar para o uso de algumas drogas. A lidocaína, por exemplo, apresenta propriedades porfirinogênicas, sendo teoricamente contraindicada. A bupivacaína tem sido usada em
bloqueios raquidianos sem complicações. Apesar de muitos agentes anestésicos terem sido usados em casos de porfiria latente, todo cuidado é necessário.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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178 Anestesia em gestante para
videocolecistectomia
Gabriel José Redondano Oliveira, Beatriz Jalbut Jacob, Walter Luiz Ferreira Lima, Nivaldo
Simões Correa
CET Hospital Vera Cruz
Introdução: A frequência de procedimentos cirúrgicos não obstétricos durante a gravidez é baixa, aproximadamente
2 por 1.000 casos, não havendo referências na literatura que malformações congênitas possam ser causadas por cirurgias realizadas durante a gravidez. As modificações do organismo materno observadas ao longo da gravidez podem
dificultar o diagnóstico de determinadas doenças, levando ao atraso de diagnóstico e, consequentemente, do tratamento. A gravidade da doença e a demora na resolução do quadro vão condicionar o prognóstico materno e fetal.
Para muitos, a videolaparoscopia continua ainda contraindicada no segundo e terceiro trimestres da gravidez, em
razão do risco fetal ligado ao aumento da pressão abdominal, à utilização do dióxido de carbono (CO2) e ao risco de
ferida uterina durante a intervenção. Entretanto, o interesse diagnóstico e terapêutico que ela traz devem torná-la
um meio de exploração e de tratamento de primeira intenção. Relato de caso: Gestante, primigesta, 22 semanas, 60
kg, com diagnóstico de colecistite, com dor intensa em hipocôndrio direito, imagem ecográfica mostrando espessamento da parede da vesícula e dilatação do colédoco, sendo submetida à videocolecistectomia e colangiografia sob
anestesia geral balanceada, monitorizada com pressão arterial não invasiva, eletrocardiograma, oximetria de pulso,
sequência de quatro estímulos (TOF), capnografia e medições intermitentes do batimento cardíaco fetal por Doppler. A paciente estava posicionada com cunha de Crawford, induzida à anestesia com 150 mcg de fentanil, 72 mg de
rocurônio, 180 mg de propofol, intubação orotraqueal em sequência rápida, manutenção com remifentanil e sevoflurano, procedimento com duração de 45 minutos, TOF ao final exibindo uma resposta, sendo revertido com 240 mg
de sugamadex. Discussão: A anestesia para cirurgia não obstétrica na gestação constitui um desafio para a manutenção do binômio mão-feto, a escolha da técnica anestésia e cirúrgica é primordial para o desfecho do tratamento e
para a ocorrência aumentada de aborto e de partos prematuros.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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189 Comparação randomizada de analgesia
multimodal sistêmica e morfina intratecal
para analgesia pós-cesariana
Karoline Moura de Araújo, Roberta Mattei Jacoby, Lidiomar Magalhães Filho, Susana Abe
Miyahira
Hospital Municipal Doutor José de Carvalho Florence
Introdução: A cesariana induz moderada à severa dor pós-operatória. Os opioides permanecem o padrão-ouro para
tratá-la, seja via intratecal ou intravenosa. A administração subaracnoidea de morfina está associada à maior incidência de prurido, náuseas, vômitos, retenção urinária e depressão respiratória. É objetivo deste estudo investigar se
a associação intravenosa de tramadol e dipirona sistêmica provê analgesia equivalente à morfina intratecal. Métodos:
Doze mulheres foram randomizadas para receber no Grupo Tramadol (T) analgesia pós-operatória, com tramadol
80 mg EV seis/seis horas e, no Grupo Morfina (M), morfina intratecal na dose de 80 µg. Nos dois grupos, anestesia
subaracnoidea foi realizada com bupivacaína hiperbárica a 0,5% 13 mg. Todas as pacientes receberam tenoxicam 40
mg 12/12 horas e dipirona 500 mg seis/seis horas. Escala numérica de dor (ao repouso e aos movimentos) foi avaliada
1, 6, 12 e 24 horas após a cirurgia, assim como a ocorrência de náuseas, vômitos, prurido, retenção urinária e depressão respiratória. Resultados: Os grupos não tiveram diferenças em relação ao peso e à idade. Dor ao repouso na 6ª,
12ª e 24ª hora foi menor no Grupo M, com p<0,05. Somente dor aos movimentos da 24ª hora não teve diferença
estatística. Conclusões: Esse ensaio clínico demonstra a superioridade da morfina intratecal comparada ao tramadol. Exceto em um dos períodos analisados, dor aos movimentos após 24 horas do término da cirurgia, as pacientes
do Grupo Morfina apresentaram escores de dor menores, com significância estatística. Discussão: Bonnet et al. obtiveram menores escores de dor e aumento na incidência de náusea e prurido, quando analisaram resultados de uma
meta-análise, comparando morfina no espaço epidural a opioides parenterais. Já McDonnell et al., quando compararam oxicodona oral e morfina intratecal, apresentaram menor satisfação das pacientes do grupo com analgesia por
via oral. A cesariana está relacionada com dor pós-operatória de moderada à severa intensidade e, além de proporcionar alívio da dor, deve-se pensar em reabilitação para que a parturiente consiga prover as necessidades do recém-nato. Nesse contexto, apesar dos relacionados efeitos colaterais, a morfina intratecal parece satisfazer às exigências
pós-operatórias inerentes a essa situação peculiar.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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191 Descolamento bilateral de retina
relacionado ao uso de metilergotamina
no período pós-operatório imediato de
cesariana
Gustavo Felloni Tsuha, Luiz Tsuha Júnior, Marcus Vinícius Platzer do Amaral, Leonardo
Cunha Castro
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Araraquara
Introdução: O descolamento de retina (DR) é uma complicação rara nas pacientes com pré-eclâmpsia severa e com
Síndrome HELLP. O DR, na ausência de acometimento da microcirculação, é uma manifestação incomum com
poucos relatos na literatura. A origem do DR ainda permanece imprecisa, porém uma causa hipertensiva, levando à
vasoconstricção local e, consequente, isquemia coroidal, foi demonstrada por estudos angiográficos. Alterações da
barreira hematorretiniana e a formação de um exudato seroso proteico coroidal no espaço subretiniano levam ao
descolamento seroso da retina. Relato de caso: Paciente JAS, nulípara, foi submetida à cesariana por distócia de trabalho de parto. Na sala de RPA, apresentou quadro de atonia uterina, sangramento vaginal abundante e hipotensão
arterial de 75 x 40 mmHg. Realizou-se expansão volêmica com 1 L de Ringer Lactato e 5 UI de ocitocina, sulfato de
efedrina 5 mg. Obstetra procedeu ao esvaziamento uterino e à administração intramuscular de metilergotamina 0,2
mg. Paciente evoluiu com melhora clínica e HB=7,8 mg/dL e HT=21%. Após 15 minutos, apresentou picos hipertensivos de 160 x 90 mmhg por 30 minutos com retorno gradual aos valores pressóricos normais. Uma hora após
a estabilização do quadro, a paciente queixou-se de visão turva com midríase bilateral. Foi mantida em observação
por oito horas em RPA sem alterações neurológicas e persistência da midríase. Foi encaminhada à Enfermaria, com
controle neurológico e avaliação da Oftalmologia. Consulta oftalmológica no primeiro PO com exame de fundo de
olho e TC ocular, diagnosticando-se descolamento de retina exudativo hipertensivo bilateral. Iniciou-se tratamento
clínico expectante, e a paciente permaneceu em avaliação diária com melhora progressiva. Recebeu alta hospitalar
no quinto PO com redução importante da sintomatologia e retorno semanal ao Ambulatório de Oftalmologia até a
regressão do quadro. Discussão: O DR no puerpério está normalmente associado à DHEG ou devido às variações
abruptas do gradiente pressórico. Existem, na literatura, relatos de crises hipertensivas e convulsivas, isquemias miocárdicas, arritmias e parada cardíaca associadas aos uterotônicos. O uso concomitante com vasoconstritores leva a
um efeito sinérgico hipertensor. A maioria dos casos de DR evoluem para a visão normal. Conclusões: O DR deve ser
sempre lembrado nos casos de alterações visuais nas pacientes com toxemia gravídica ou Síndrome HELLP, e o uso
intempestivo associado de medicações uterotônicas deve ser sempre bem avaliado frente às complicações obstétricas.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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231 Abcesso subdural relacionado à
raquianestesia em vigência de Síndrome
HELLP: relato de caso
Adriana de Pinho Carvalho Demoner, Marcelo Carneiro da Silva, Glayson Carlos Miranda
Verner, Rodrigo Diniz Costa
Hospital Regional do Gama
Introdução: Raquianestesia para cesariana em paciente com síndrome HELLP, evoluindo com abscesso espinhal no
19º dia após punção. Relato de caso: JSF, 32 anos, negra, IG de 38 semanas e 2 dias, deu entrada em nosso serviço
em trabalho de parto, pressão arterial (PA) de 170 x 120 mmHg. Exames laboratoriais evidenciaram plaquetopenia
(106.000/mm3) e alterações de enzimas hepáticas. Indicou-se cesariana, a paciente foi submetida à raquianestesia
com agulha de Quincke 27 G, punção única, mediana L3-L4. Observou-se refluxo de líquor claro e procedeu-se à
injeção de 12 mg de bupivacaína e 80 mcg de morfina. Nível de bloqueio adequado e parto realizado sem intercorrências, sendo retirado feto vivo. A paciente foi transferida para a unidade de puerpério do hospital, ficou internada
durante 13 dias para controle pressórico e de parâmetros laboratoriais, tendo recebido alta hospitalar no 14º DPO.
Retornou ao hospital no 19º DPO, queixando-se de dor lombar de forte intensidade com irradiação para membros
inferiores e dificuldade à deambulação. Ao exame físico, apresentava diminuição da força muscular em membros
inferiores, bilateralmente. A ENM evidenciou lesões nos miótomos de L4 e S1, enquanto que a RNM evidenciou imagem sugestiva de abscesso epidural em L5 e S1 e subdural em L2 a L4 e sacro. A paciente foi encaminhada à neurocirurgia, sendo submetida à laminectomia e antibioticoterapia, evoluindo de forma satisfatória, sem sequelas neurológicas. Discussão: Embora raro, o abscesso espinhal deve fazer parte dos diagnósticos diferenciais para todo paciente
que, anteriormente, tenha sido submetido ao bloqueio do neuroeixo e apresente forte dor lombar e sinais de comprometimento neurológico de membros inferiores. Neste caso, observou-se uma técnica anestésica estéril, sem foco
infeccioso no local da punção, e a paciente não apresentava sinais de septicemia ou bacteremia. A principal hipótese
diagnóstica seria a formação de hematoma espinhal em paciente imunodeprimida, evoluindo para posterior colonização e formação de abscesso, o qual foi diagnosticado e tratado evoluindo sem sequelas neurológicas.
Referências bibliográficas
1.

Ganem EM, Castiglia YMM, Vianna PTG – Complicações neurológicas determinadas pela anestesia subaracnoidea. Rev Bras
Anestesiol, 2002;52:471-480.

2.

Reynolds F – Neurological infections after neuraxial anesthesia. Anesthesiol Clin, 2008;26:23-52.
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236 Gestante com doença de Von Willebrand
tipo 3 e anestesia: relato de caso
Poliana Valery Sanzi Garcia
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Introdução: A Doença de Von Willebrand (DVW) é a coagulopatia congênita mais comum. Consiste em uma alteração nos níveis de fator de Von Willebrand (FVW), podendo haver redução dos níveis de fator VIII. Existe três tipos
da doença, e o tipo 3 caracteriza-se tanto por virtual ausência do antígeno do FVW, quanto por redução da atividade de FVW e fator VIII. Clinicamente, cursa-se com epistaxe, sangramento gengival e gastrintestinal, metrorragia
ou hematomas. Relato de caso: Primigesta, 16 anos, 66 kg, encaminhada devido à gestação de alto risco. Apresentava diagnóstico prévio de DVW tipo 3, com diversos episódios de epistaxe e sangramento vaginal, que se repetiram
na gravidez e se intensificaram no segundo trimestre. Com 39 semanas, indicou-se parto cesárea por desproporção
cefalopélvica. A cirurgia foi realizada após transfusão de fator VIII para normalização do TTPa, que se encontrava
aumentado. A Anestesiologia optou pela anestesia geral, por tratar-se de uma paciente com a forma mais grave da
doença e histórico de diversos episódios hemorrágicos, temendo a formação de hematoma espinhal após anestesia
em neuroeixo. Foi monitorizada com eletrocardioscopia, pulsoxímetro, pressão arterial não invasiva e capnografia.
Realizou-se indução anestésica sequencial rápida com 250 mcg de fentanil, 20 mg de etomidato, 70 mg de succinilcolina e 8 mg de cisatracúrio após a intubação orotraqueal. Foram, ainda, administrados, após a dequitação placentária, antieméticos, analgésicos, além de antibiótico, conforme o protocolo da instituição. A cirurgia e a anestesia
evoluíram sem intercorrências, o Apgar do recém-nascido foi 10/10, e a paciente foi extubada e encaminhada à sala
de recuperação pós-anestésica. No período pós-operatório, a puérpera evoluiu com dois episódios de sangramentos
em sítio cirúrgico, com formação de hematoma subaponeurótico. Cogitou-se nova cirurgia, porém ocorreu melhora
com administração de fator VIII, permitindo assim a alta hospitalar no quarto pós-operatório. Discussão: O caso
ilustra a dificuldade do manejo anestésico, já que, mesmo diante de exames pré-operatórios normais, a paciente evoluiu com importante sangramento pós-operatório. A falta de estudos e protocolos específicos para esta patologia traz
insegurança à equipe de anestesia, que acaba submetendo a gestante e o feto aos riscos bem estabelecidos de uma
anestesia geral, acreditando-se que a incidência destes seja menor do que dos riscos de uma anestesia em neuroeixo
nesta situação.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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134 Cateterização acidental do plexo venoso
peridural: análise tomográfica
Mariano Paiva Souza, Elialba de Farias Cascudo, Marco Antonio Dias Jogaib, Rodrigo Diniz
Costa
Hospital Regional do Gama
Introdução: A cateterização venosa inadvertida pode ocorrer em até aproximadamente 9% das anestesias peridurais da lombar com introdução de catete, e, caso não seja prontamente reconhecida, pode trazer consequências
fatais como convulsão, cardiotoxicidade e colapso cardiovascular. Relato de caso: Paciente de 63 anos, estado físico
II (ASA), submetida à colecistectomia convencional sob anestesia geral balanceada e peridural. Em decúbito lateral esquerdo, realizou-se punção do espaço peridural entre T11 e T12, com teste de perda da resistência positivo e
aspiração negativa para líquor ou sangue, utilizando-se agulha de Tuohy 16 G bisel, com orientação cefálica. Após a
punção, administrou-se 3 mL de xilocaína a 2% com epinefrina, como não foi observada alteração da frequência cardíaca ou do traçado eletrocardiográfico, seguiu-se com injeção de 20 mL de ropivacaína a 0,5% e, então, procedeu-se à introdução de cateter peridural de 16 G com objetivo de analgesia pós-operatória. Após a introdução do cateter, durante a aspiração, foi observado refluxo de líquido com pequena quantidade de sangue. Fixado cateter a pele,
realizou-se anestesia geral balanceada com propofol, fentanil e sevoflurano. Ao término do ato operatório, realizou-se nova aspiração pelo cateter, quando se observou novamente refluxo de sangue. Administrou-se 3 mL de xilocaína
com epinefrina pelo cateter, sendo então observado aumento de 40% da frequência cardíaca. Foi realizada tomografia computadorizada helicoidal, com injeção de 4 mL contraste iodado não iônico pelo cateter peridural. Análise das
imagens revelou trajeto do cateter desde a pele até o espaço peridural. Foi possível observar o plexo venoso peridural
interno posterior e anterior. Identificou-se, ainda, a veia intervertebral desde sua origem no forame intervertebral até
sua confluência com a veia ázigo, esta também pode ser observada em todo o seu trajeto abdominal e torácico. Foi
realizada a retirada do cateter sem intercorrências. A paciente teve boa evolução clínica e recebeu alta hospitalar no
segundo dia pós-operatório, sem queixas. Conclusões: A ocorrência de cateterização do plexo venoso interno peridural pode ocorrer mesmo quando respeitada a técnica preconizada. É possível documentar o real posicionamento
do cateter peridural, bem como a ocorrência de cateterização venosa acidental, por meio de tomografia computadorizada helicoidal com injeção de contraste iodado não iônico pelo cateter.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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180 Conduta frente à cefaleia pós-punção dural
quando da falha terapêutica do tampão
sanguíneo
Adriana de Pinho Carvalho Demoner, Mariano Paiva Souza, Elialba de Farias Cascudo,
Glayson Carlos Miranda Verner
Hospital Regional do Gama
Introdução: Cefaleia é a complicação mais comum da raquianestesia, e sua incidência pode variar de 0,3 a 3%. Agulhas de maior calibre, multiplas tentativas e pacientes do sexo feminino e jovens estão relacionados com o aumento
da incidência desta complicação. Relato de caso: MND, sexo feminino, 20 anos, magra, ASA I. Foi submetida à cesariana por desproporção cefalopélvica, sob raquianestesia ao nível L3/L4, agulha tipo Quincke 25 G e punção única.
Evoluiu no dia seguinte com cefaleia pós-raquianestesia clássica. Iniciou-se tratamento clínico, porém sem resposta,
foi realizado tampão sanguíneo peridural, nível de L2/L3, agulha de Tuohy 18 G e injeção de 15 mL de sangue autólogo. Alta hospitalar no terceiro dia pós-operatório. Retorna ao hospital no quinto dia pós-operatório, apresentando
cefaleia com mesmas características iniciais: dor de forte intensidade, incapacitante, com piora ao ortostatismo, náuseas e vômitos. Ao exame físico, apresentava-se lúcida e orientada, sem déficit motor localizatório e ausência de
reflexos meníngeos. Foi reinternada, iniciou tratamento clínico e realizou tomografia computadorizada de crânio e
coluna toracolombar. Exames tomográficos estavam dentro da normalidade. Foi suspenso tratamento endovenoso
após 12 horas, recebendo alta com medicamento oral, orientando-se repouso e aumento da ingesta hídrica. Suspenso
medicamento oral após o terceiro dia. Boa evolução clínica, seguiu assintomática recebendo alta anestesiológica após
sete dias. Discussão: A Sociedade Internacional de Cefaleia definiu cefaleia pós-punção de dura-máter como quadros de dor encefálica bilateral, que surgem até sete dias após punção lombar e que desaparecem até o 14º dia. O
tratamento inicial pode ser conservador e, quando da sua falha, o tampão sanguíneo apresenta ótimos resultados,
com índice de sucesso em torno de 98%. Em caso de recidiva mesmo após tampão sanguíneo, este pode ser repetido,
desde que haja exclusão de diagnósticos diferenciais. Nestes casos, exames de imagem como tomografia computadorizada ou ressonância magnética são imperativos. Excluir meningite também seria de extrema importância, o exame
clínico detalhado e a análise do LCR não devem ser negligenciados.
Referências bibliográicas
1.

Ganem EM, Castiglia YMM, Vianna PTG – Complicações neurológicas determinadas pela anestesia subaracnoidea. Rev Bras
Anestesiol, 2002;52:471-480.
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199 Bloqueio de neuroeixo e tatuagem: ainda
um dilema – relato de caso
Ana Paula Garcia Paiva, Fernando Lima Coutinho, Mônica Calil Borges Ferreira
Hospital Therezinha de Jesus – associado ao CET/SBA do HU – UFJF
Introdução: Recentemente, a tatuagem ganhou grande popularidade em todas as faixas etárias e grupos sociais.
Estima-se que cerca de 10% da população possua uma tatuagem. A localização destas é muito variável, incluindo a
região lombar. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 25 anos, 65 kg, ASA I E, readmitido no hospital em caráter emergencial para revisão cirúrgica de postectomia com hematoma em região peniana e escrotal. Paciente com
jejum de quatro horas para alimentos sólidos. Na SO, foi monitorizado com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e venóclise com cateter 18 G em MSE. Optou-se por realizar uma raquianestesia em posição sentada. Nota-se uma tatuagem que ocupava a região dorsal do paciente até a sacral, realizou-se assepsia e uma
pequena incisão com uma lâmina de bisturi no espaço L4-L5, colocou-se um introdutor e, por fim, foi feita punção
em na primeira tentativa com agulha de Quincke 27 G, confirmada por refluxo de LCR, sem intercorrências. Foram
administrados 7,5 mg de bupivacaína 0,5% pesada com 25 µg de fentanil e foi observado bloqueio sensitivo a nível
de T10. O procedimento cirúrgico não apresentava intercorrências. Regressão do bloqueio, paciente sem queixas ou
déficit da função neurológica. Discussão: O bloqueio do neuroeixo em paciente com a presença de uma tatuagem
na região da punção gera um pouco de controvérsias. Porém, com o aumento da população a aderir a essa arte corporal, o anestesiologista cada vez mais irá se deparar com essa situação. A tatuagem é feita a partir de partículas de
tinta de depósito na derme, a profundidades variando de 0,6 a 2,2 mm, que são englobadas nos fagossomos de queratinócitos, fibroblastos, macrófagos e mastócitos. Uma porção é eliminada pelo sistema linfático. Depois de alguns
meses, existem apenas partículas de tinta em fibroblastos dérmicos que estão presos a uma rede do tecido conjuntivo. É atualmente defendido evitar punção por meio da tatuagem, selecionando-se uma pele com um espaço vertebral livre de pigmento dentro da área tatuada. Quando estas opções não podem ser implementadas, indica-se incisão
na pele a alguns milímetros de profundidade na derme antes da inserção da agulha. Neste caso, utilizou-se também
um introdutor.
Referência bibliográfica
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234 Incidência de células epiteliais na quinta,
sexta e sétima gotas do LCR em punções
lombares para raquianestesia
Mário de Nazareth Chaves Fáscio, Bruno Mendes Carmona, Thaís Apolinário, Handy
Marcela da Silva Santos
Hospital Ofir Loyola
Introdução: Os cistos ou tumores epidermoides do sistema nervoso central são raros, sendo mais comumente localizados na fossa posterior. São igualmente raros no canal espinhal, podendo totalizar 1% dos tumores espinhais, com
localização preferencialmente lombar. A origem destes tumores pode ser congênita ou iatrogênica, decorrente da
implantação de células epidérmicas no canal espinhal. Punções lombares diagnósticas, terapêuticas ou anestésicas,
mielografias, cirurgias, lesões por arma de fogo ou branca podem propiciar o aparecimento de tais tumores. Objetivo: Verificar a presença de células epiteliais que refluem juntamente com a quinta, sexta e sétima gotas de líquor
em pacientes submetidos à punção lombar para raquianestesia. Métodos: Foram colhidas amostra de líquor de 35
pacientes de ambos os sexos, estado físico P1 ou P2, com idades entre 20 e 60 anos, submetidos a cirurgias de vários
tipos sob raquianestesia. Após a realização da punção lombar com agulha de Quincke 25 G e remoção do mandril,
foram colhidas, em lâminas separadas, a quinta, sexta e sétima gotas que saiam pelo canhão da agulha. Em seguida, a
solução anestésica era injetada de acordo com a cirurgia proposta. As lâminas foram identificadas e fixadas em álcool
70% e, posteriormente, enviadas à análise citológica. Resultados: Em 11 dos 35 pacientes (31,42% da amostra), foram
encontradas células epiteliais nas gotas de LCR, assim distribuídas: sete na quinta gota (20%), oito na sexta (22,85%) e
uma na sétima (2,85%). Conclusões: De acordo com a literatura, pode haver células epiteliais em moderada relevância na quinta e sexta gotas, já na sétima, esta incidência é bem menor. Esses dados mostram que, mesmo utilizando-se agulhas de fino calibre com mandril devidamente adaptado, pode-se encontrar células epiteliais no LCR refluído.
Mesmo após o gotejamento de aproximadamente 0,5 mL de LCR, existe o risco de inoculação iatrogênica de material
epidérmico no canal espinhal. Discussão: Apesar de rara a incidência de tumores epiteliais lombares relacionados
à punção lombar, sua apresentação é catastrófica, trazendo várias complicações ao paciente e repercussões médico-legais ao anestesiologista. Além disso, trata-se de uma complicação tardia da raquianestesia, cuja realização diária é
muito frequente. Portanto, apesar de faltarem estudos sobre a melhor forma de evitar-se tal complicação, sugere-se
que máximo esforço deva ser implantado para preveni-la.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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239 Raquianestesia total após peridural lombar
com lidocaína 2% para exérese de lesão
em parede abdominal: relato de caso
Ana Paula Soares, Leandro Fellet de Miranda Chaves, Monica Calil Borges Ferreira,
Fernando Lima Coutinho
Hospital Universitário da UFJF
Introdução: A raquianestesia total (RT) ocorre após administração não intencional de doses elevadas de anestésicos
locais no espaço subaracnoideo. O presente relato aborda a possibilidade desta complicação com perfuração inadvertida da dura-máter não identificada e dose teste negativa. Relato de caso: Paciente feminina, 57 anos, ASA 2 por
hipotireoidismo, agendada para exérese de lesão em parede abdominal. Foi realizada monitorização básica essencial,
seguida de venóclise com cateter 18 G em MSE. Sedada com 3 mg de midazolam IV e posicionada sentada para anestesia peridural. Realizou-se punção peridural com agulha Weiss 16 G em L2-L3, na primeira tentativa, sem intercorrências e sinais de gotejamento de líquor. A dose teste com 60 mg de lidocaína 2% associada à adrenalina 1:200.000
foi negativa tanto para injeção IV quanto subaracnoidea. Foram administrados, em seguida, 340 mg de lidocaína 2%
associada a 100 mcg de fentanil. Após cerca de seis minutos, houve diminuição da SPO2 e a paciente relatou dificuldade respiratória, seguida de apneia, perda da consciência e anisocoria. Iniciou-se ventilação controlada sob máscara
facial com O2 a 100%, seguida de intubação traqueal e ventilação controlada mecânica. Apresentou também hipotensão arterial tratada prontamente com aumento da infusão de fluidos e uso de fármacos vasoativos. Decidiu-se
pela realização da cirurgia após a estabilização do quadro. Não foi necessário nenhum tipo de suplementação anestésica. Aos 135 minutos, a paciente abriu os olhos e iniciou respiração espontânea e, aos 145 minutos, já consciente,
foi extubada estável hemodinamicamente. No pós-operatório, não referiu nenhuma lembrança dos fatos ocorridos,
não apresentou cefaleia, nem sequelas neurológicas e teve boa evolução do quadro, com alta hospitalar 48 horas após
o procedimento cirúrgico. Discussão: O principal diagnóstico diferencial da RT é a injeção subdural inadvertida de
anestésicos locais. A perda de consciência e anisocoria indicam que o anestésico local penetrou no espaço subaracnoideo craniano, levando à depressão de córtex cerebral e sistema reticular ativador ascendente, afetando também a
condução de impulsos nervosos pelo nervo oculomotor. Essas ocorrências sugerem o diagnóstico de RT. Se a depressão cardiovascular e respiratória forem tratadas pronta e apropriadamente, esta complicação se resolve sem sequelas.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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248 Bloqueio subaracnoide para cesariana
e herniorrafia incisional em paciente
paraplégica
Tatiane Luzia Tiburtino Souza, Frederico Bastos, Helane Rodovalho, Márcio Benevides
Hospital Geral Universitário
Introdução: O traumatismo raquimedular tem um elevado índice de mortalidade e morbidade, podendo ser das
mais diversas causas. A lesão medular é uma das mais graves incapacidades que podem acometer um indivíduo,
com vastas alterações fisiológicas importantes. Cada vez mais, mulheres com lesão medular optam por engravidar,
demandando dos obstetras e anestesistas conhecimentos e preparo para uma melhor prática clínica. Relato de caso:
Paciente paraplégica, primigesta, idade gestacional de 38 semanas, negra, 37 anos, obesa, estado físico ASA II, internada para ser submetida à cesariana eletiva e herniorrafia incisional. Relatou trauma raquimedular ao nível de T7,
com paralisia completa dos membros inferiores. Durante a gestação, apresentou doença hipertensiva específica da
gestação (DHEG). Na internação, apresentou-se em bom estado geral, Mallampati I, exames clínicos e laboratoriais
dentro da normalidade. Deu entrada na sala operatória sendo monitorizada. Foi programada anestesia peridural
sem sucesso. Optou-se, então, para a realização de bloqueio subaracnoide, realizado ao nível de espaço intervertebral
L2-L3. Foi feita bupivacaína hiperbárica 0,5% 12,5 mg, morfina 60 mcg e fentanil 15 mcg. Paciente manteve-se estável
durante o procedimento. Nasceu feto vivo, com Apgar 7/9. O procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências,
sem necessidade de complementação anestésica e com duração total de quatro horas. Evoluiu sem queixas no pós-operatório. Discussão: Traumatismo raquimedular (TRM) tem se tornado um problema de saúde pública mundial,
devido à crescente incidência decorrente da urbanização e violência, apresentando incidência em torno de 11.000
casos por ano, no Brasil. A gestação dessas mulheres é possível desde que sejam realizados o acompanhamento e os
cuidados necessários para que as possíveis complicações sejam prevenidas, tratadas ou minimizadas. A indicação da
técnica de anestesia e dos agentes anestésicos depende muito do caso. A anestesia regional é bem indicada em presença de disreflexia autonômica. O bloqueio das vias aferentes simpáticas e somáticas impedem a descarga reflexa
com vasoconstricção e deslocamento da perfusão sanguínea para a área que tem inervação normal. Pelos riscos da
anestesia geral em pacientes gestantes, optou-se por realização apenas do bloqueio condutivo. O presente caso sugere
que o bloqueio subaracnoideo pode ser usado como única técnica anestésica para pacientes paraplégicas.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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124 Hemotórax pós-venipunção de subclávia
por via supraclavicular: relato de caso
Mariano Paiva Souza, Elialba de Farias Cascudo, Rodrigo Diniz Costa, Adriana de Pinho
Carvalho Demoner
Hospital Regional do Gama
Introdução: A primeira descrição publicada de venipunção subclávia infraclavicular é creditada a Aubaniac, em
1952. A taxa de complicação pós-punção venosa central varia entre 10 e 15%, e complicações mecânicas envolvem
5 a 19% dos pacientes. Avaliação da pressão venosa central e administração de aminas vasoativas são alguns exemplos de indicação de acesso venoso central em anestesia. O risco de hemotórax pós-punção venosa central por via
subclávia é de 0,4 a 0,6%. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 42 anos, portadora de endometriose intestinal,
estado físico ASA I, submetida à amputação anterior de reto a céu aberto com incisão xifopubiana, sob anestesia geral
balanceada. Evoluiu durante intraoperatório com hipotensão refratária à reposição volêmica, associada a sangramento, sendo necessário acesso venoso central para administração de amina vasoativa. Foram realizadas três tentativas de acesso em veia jugular interna direita, sem sucesso, tentativa de cateterização de veia subclávia direita por via
supraclavicular por cirurgião geral, feito por técnica de Seldinger e com apneia durante procedimento. Observou-se
punção única, com passagem sem resistência do guia e do cateter que apresentou-se com bom teste de fluxo, porém
com ausência de refluxo. Nesse momento, optou-se por retirada do cateter, com compressão do sítio de punção. Realizado acesso venoso central em veia jugular interna esquerda, sem intercorrências. Foi monitorado PVC e iniciada
noradrenalina, sendo obtido controle hemodinâmico, a cirurgia foi concluída sem mais intercorrências e a paciente
encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva. Radiografia de tórax de admissão revelou extenso hemotórax à direita.
A paciente foi submetida à drenagem torácica com saída de aproximadamente 1.300 mL de sangue. O dreno foi retirado no quinto dia pós-operatório e a alta hospitalar obtida ao cabo de uma semana. Discussão: Embora existam
muitas variações, a veia subclávia pode ser canulada por duas técnicas básicas: a abordagem supraclavicular e a infraclavicular. As diferenças na taxa de sucesso e complicações são insignificantes. Análise do banco de dados do ASA
Closed Claims Project, projeto que reúne casos que geraram demada judicial por má prática anestésica nos EUA,
realizada por Karen, em 2004, observou que, das 6.446 reclamações existentes, 110 envolviam aquelas relacionadas à
inserção de cateter venoso central. Deste total, 15 tratavam-se de hemotórax, dos quais 14 casos evoluíram para óbito.
Como consequência, elevados custos indenizatórios foram gerados, com média de gastos da ordem de $ 297.000,00.
Denotando ser o hemotórax pós-punção, uma grave complicação que demanda atenção redobrada dos anestesistas.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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162 Acidente vascular cerebral perioperatório:
relato de caso
Marco Antonio Ribeiro de Almeida, Flora Margarida Barra Bisinotto, Kalebe Alexandre
Capuci, Estefânia Campos Rafael
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) perioperatório é aquele que ocorre durante e até 30 dias após a
cirurgia, e é raramente relatado em cirurgias não cardíacas e não neurológicas. Objetivo: Relatar o AVC em paciente
submetido à cirurgia abdominal. Relato de caso: Paciente feminina, 70 anos, com diagnóstico de neoplasia gástrica,
hipertensão arterial, hipotireoidismo e depressão, programada para gastrectomia total. Apresentou-se orientada,
consciente e estável sob o ponto de vista cardiorrespiratório. Foi classificada pela Cardiologia como baixo risco e
ASA 2 pela Anestesiologia. Em uso de omeprazol, hidroclorotiazida, levotiroxina, nimodipina e fluoxetina. A indução anestésica foi realizada com midazolam (5 mg), fentanil (200 µg), lidocaína (80 mg), propofol (100 mg) e cisatracúrio (10 mg). Foi monitorizada com cardioscópio, oxímetro de pulso, pressão arterial não invasiva (PANI) e capnografia. A intubação foi orotraqueal sem intercorrências e a anestesia mantida com sevoflurano, cuja concentração
expirada final não ultrapassou 1,5%. A pressão arterial antes da indução da anestésia era 90 x 60 mmHg e, durante o
procedimento, a paciente apresentou vários picos de hipotensão arterial, sendo que a pressão média obtida durante
o procedimento foi de 50 mmHg, apesar da superficialização do plano anestésico, da utilização de doses fracionadas
de vasopressores (etilefrina e efedrina) e reposição volêmica (ringer lactato), utilizados na tentativa de se obter níveis
mais elevados de PANI. A cirurgia durou cinco horas e a paciente foi descurarizada. Apresentou respiração espontânea adequada, mas não respondia a estímulos verbais. Após a extubação, não havendo vaga na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), foi encaminhada para sala de recuperação pós-anestésica, com 9 na escala de Glasgow. Foi solicitada avaliação da Neurologia, que suspeitou de AVC isquêmico (AVEI). Foi realizada tomografia de crânio, que evidenciou um AVEI subagudo occiptal esquerdo e cerebelar direito. O ultrassom de carótidas identificou placas calcificadas em 50 a 70% à direita, sendo encaminhada para a UTI com diagnóstico de AVEI intraoperatório, recebendo
alta hospitalar após 23 dias, com déficit visual e motor. Discussão: Embora o AVC perioperatório seja raro, é considerado uma complicação importante, e a hipotensão perioperatória associada à doença cerebrovascular da paciente
pode ter sido um fator contribuinte.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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167 Nó verdadeiro em torno de cânula
orotraqueal pela sonda gástrica de
Fouchet durante cirurgia bariátrica: relato
de caso
Adriana de Pinho Carvalho Demoner, Marco Antônio Dias Jogaib, Elialba de Farias
Cascudo, Paulo Heiichi Sado
Hospital Regional do Gama
Introdução: Técnica de Fobi Capela é o procedimento mais utilizado e de melhores resultados, sendo considerado o
padrão-ouro na cirurgia da obesidade. A construção do neoestômago é realizada, tomando como molde a sonda gástrica de Fouchet colocada no estômago pela cavidade oral. Além de molde para o grampeamento gástrico, a sonda de
Fouchet serve como suporte para a anastomose do neoestômago com a alça alimentar e a realização do teste do azul
de metileno. Relato de caso: GAME, masculino, 17 anos, IMC de 37,2 cm/m2, estado físico P2, em uso de enalapril
e atenolol, escalado para cirurgia bariátrica pela técnica de Fobi Capela via laparoscópica. Em sequência à intubação
traqueal, a sonda gástrica de Fouchet foi colocada com alguma dificuldade. Posicionamento confirmado com refluxo
de secreção gástrica. Durante a cirurgia, a sonda gástrica foi manipulada diversas vezes sempre com alguma dificuldade. Após o teste do azul de metileno, ao ser tracionada para permitir a saída do corante, foi observado que havia
dado um nó verdadeiro em torno da cânula orotraqueal. Com paciente acordado, a cânula traqueal e a sonda gástrica foram retiradas juntas. Não foi identificado nenhum dano na região supraglótica e oral. Na SRPA, o paciente foi
novamente examinado, sem alterações ao exame, recebendo alta da mesma. Discussão: A sonda gástrica de Fouchet
é feita de cloreto de polivinil (PVC), material rígido, que, ao ser manuseado, pode ocasionar trauma mecânico, irritação e necrose. Seu uso está indicado para drenagem e/ou descompressão gástrica. No bypass gástrico pela técnica de
Fobi Capela, utiliza-se sonda 32, que tem papel importante na construção do neoestômago, servindo de suporte para
o grampeamento gástrico. Na sequência cirúrgica, a movimentação da sonda é realizada várias vezes até sua retirada
definitiva. Sua colocação pela cavidade oral é realizada pelo anestesiologista após a intubação traqueal, devendo seu
manuseio ser realizado com muito cuidado diante da possibilidade de trauma, do deslocamento da cânula orotraqueal ou de outra situação inesperada.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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204 Anestesia em paciente portador de
espondilite anquilosante
Paulo Emmanuel de Miranda Porto, Jamile de Castro Alves Nepomuceno, Larissa Maria da
Silveira Furtado, Gabriela Louvrier Nasser Aguiar
Hospital Geral de Fortaleza
Introdução: A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica das articulações, que afeta principalmente homens entre os 20 e 40 anos. Sua principal característica é a fusão dos ossos da coluna vertebral, provocando
perda da flexibilidade do dorso e pescoço. Objetivo: Mostrar as dificuldades no manejo anestésico perioperatório de
paciente portador de EA. Relato de caso: Paciente, 48 anos, portador de EA há mais de 20 anos, foi submetido a tratamento cirúrgico de hérnia inguinal direita. Ao exame físico, apresentava coluna vertebral rígida, com difícil palpação
dos espaços intervertebrais e flexão cervical moderada. A avaliação da via aérea mostrava Mallampati IV, abertura
limitada da boca, distância tireomentoniana menor que seis. Não apresentava limitação da expansão torácica e anormalidades cardíaca e neurológica. Após algumas tentativas de realizar anestesia do neuroeixo sem sucesso, foi decidido realizar anestesia geral com intubação acordado. Realizou-se o bloqueio transcricoide com lidocaína 1% 3 mL
mais instilações de lidocaína spray em orofaringe e epiglote associado à sedação leve com dormonid (2 mg) e fentanil
(100 mcg). A laringoscopia, prejudicada pela imobilidade cervical, mostrava Cormack/Lehane III, não sendo viável
a intubação por esse método. Foi, então, decidido fazer a intubação por videofibroscopia por via nasofaríngea, realizada com sucesso. Não houve intercorrências no transoperatório e o paciente foi extubado bem acordado. Discussão: Os pacientes com EA podem apresentar desafios para os anestesiologistas, devido à fusão da coluna cervical em
flexão e rigidez da articulação temporomandibular. Essas alterações patológicas indicam a presença de uma via aérea
extremamente difícil. Várias técnicas estão disponíveis para intubação traqueal, como a intubação nasal às cegas, a
intubação retrograda por punção cricotiroidiana ou com fibra óptica. A intubação com fibra óptica em paciente acordado é mais segura e eficaz em casos suspeitos de via aérea difícil.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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125 Parada cardiorrespiratória em paciente
submetido à raquianestesia para cirurgia
ortopédica em membro inferior
Márcia Liana Monteiro Ramos, Mariana Moreira Borges Araújo, Hugo Covre
Medeiros,Walmir Furtado de Sousa
Hospital Regional Antônio Dias – FHEMIG-MG
Introdução: Pacientes com fratura e imobilização dos membros inferiores (MMII) possuem alto risco para embolia
pulmonar (EP). O diagnóstico de EP é, ainda, um desafio, e a mortalidade pode chegar até 30%, se não for instituída
anticoagulação precoce, utilizando-a, a mortalidade fica em torno de 2 a 8%. A finalidade deste trabalho foi apresentar um caso de EP em paciente previamente hígido durante cirurgia ortopédica em membro inferior esquerdo,
sob raquianestesia. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 47 anos, estado físico P1, sem antecedentes familiares e patológicos, negou alergias e cirurgias anteriores, exames pré-operatórios normais, foi submetido a tratamento
cirúrgico de fratura de espinha tibial esquerda, ocorrida há duas semanas. Monitorização com PNI, oximetria de
pulso, cardioscópio, respiratório e sedado com 5 mg de midazolan e 50 mcg de fentanil, colocou-se cateter nasal de
oxigênio. Procedida raquianestesia em interespaço L4-L5, por via paramediana com 15 mg de bupivacaína hiperbárica a 0,5% e morfina de 0,1 mg. O paciente evoluiu no intraoperatório com hipotensão refratária, bradicardia e atividade elétrica sem pulso. Foram realizadas manobras de ressuscitação cardiopulmonar com sucesso, e o paciente foi
encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) com adrenalina em bomba de infusão contínua. Iniciou-se
estreptoquinase precoce com boa resposta e extubação em 24 horas. Ecocardiograma no CTI evidenciou aumento e
hipocinesia do ventrículo direito, abaulamento do septo interventricular e PSAP de 37 mmhg, compatível com EP.
Após alta hospitalar, o paciente realizou duplex scan venoso do membro inferior esquerdo, que constatou incompetência do segmento femoro-poplíteo com refluxo significativo na veia poplítea e 1/3 distal da veia femoral. Optou-se
por manter anticoagulação por seis meses e rastrear, posteriormente, as trombofilias. Discussão: O conhecimento
dos fatores de risco para EP torna-se imperioso para guiar a probabilidade e a estratificação do risco de EP, tendo
em vista o subdiagnóstico. Em casuísticas de autópsia, mais de 70% dos pacientes com EP extensa não apresentavam
diagnóstico prévio. Em pacientes com alto risco para EP, procurar estabelecer anticoagulação precoce e, se houver
indicação de trombólise, o principal benefício é nas primeiras 72 horas com redução dos desfechos primários (óbito
e/ou recorrência da EP) em 45%. Vale ressaltar a importância da intervenção cirúrgica rápida em fraturas de MMII,
pois a imobilização do membro potencializa o risco de embolia pulmonar.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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132 Estudo do efeito analgésico da morfina
intra-articular e sua dose nas cirurgias de
recontrução do LCA
Elton Lucio Silva de Souza, Fabio Augusto Schiavuzzo, Everaldo Agnelo da Silva,Roberto
Gonçalves Filho
Hospital Alemão Oswaldo Cruz
A infiltração de morfina intra-articular é uma técnica que se baseia na presença de receptores opioides nos tecidos
periféricos inflamados e, por se tratar de uma técnica local, são evitados os efeitos colaterais centrais desses fármacos. O objetivo deste estudo foi comparar a relação da dosagem da morfina intra-articular com os seus efeitos analgésicos e colaterais nas cirurgias de reconstrução do LCA. Cinquenta e quatro pacientes submetidos à reconstrução
do LCA com técnica de feixe simples foram aleatoriamente divididos em três grupos, segundo a dose de morfina
intra-articular injetada ao final do procedimento junto à ropivacaína 0,75%: Grupo I – Controle, Grupo II – 2 mg de
morfina e Grupo III – 5 mg de morfina. Seis pacientes foram excluídos do estudo devido à alteração da técnica cirúrgica. Os pacientes foram acompanhados até o décimo dia pós-cirúrgico (1, 2, 4, 12, 24, 48 horas, terceiroe décimo
dias) e as variáveis avaliadas foram: dor (escala visual analógica – EVA), sedação, náusea, prurido, retenção urinária
e medicação de resgate (morfina em PCA no POI e tylex 30 mg nos dias subsequentes). Em relação à náusea, não
houve diferença estatística entre os grupos ou entre os tempos (valor p do grupo=0,479; valor p do tempo=0,158) e o
mesmo aconteceu com a variável «prurido» (valor p do grupo=0,466; valor p do tempo=0,083) e a retenção urinária.
Em relação à medicação resgate, observou-se que apenas houve diferença entre os tempos, independente do grupo,
evidenciando-se que, para os grupos, houve aumento do percentual de pacientes com uso de medicação da primeira
avaliação para a do terceiro dia (p=0,010). Em relação à dor, observou-se diferença na média entre a quarta hora e
as demais, evidenciando-se que, nesta, o valor da EVA foi menor. Não houve diferença significativa da EVA entre os
grupos (valor p do grupo=0,060), em nenhum dos momentos da avaliação.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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135 Bloqueio peridural cervical para
tratamento cirúrgico de fratura de
escápula: relato de caso
Mariano Paiva Souza, Marco Antonio Dias Jogaib, Marcelo Carneiro da Silva, Elialba de
Farias Cascudo
Hospital Regional do Gama
Introdução: Fraturas da escápula são relativamente raras, contando não mais que 5% das fraturas da cintura escapular e 1% de todas. Embora não isenta de complicações, a anestesia peridural apresenta vantagens em relação à anestesia geral nesse grupo de pacientes, principalmente quanto ao melhor controle da dor pós-operatória. Relato de caso:
Paciente masculino, 25 anos, 68 kg e 1,75 m de estatura. Estado físico ASA I. Vítima de acidente motociclístico há
cerca de quatro meses, submetido à cirurgia de osteossíntese de escápula esquerda, sob anestesia geral, sem intercorrências. Apresentou-se, então, para cirurgia de retirada de material de osteossíntese. Foi explicado, ao paciente, sobre
a proposta anestésica, seus potenciais benefícios, bem como dos riscos e possíveis complicações. Obteve-se consentimento esclarecido. Ele foi posicionado em decúbito lateral esquerdo, com coxim sob a cabeça e flexão desta sobre o
tronco, membros inferiores também fletidos sobre o abdômen. Realizou-se anestesia locorregional em pele e subcutâneo adjacente ao interespaço C7-T1 e punção peridural com agulha de Tuohy 16 G, com teste para perda de resistência positivo, ausência de refluxo de líquor ou sangue à aspiração. Foi injetado 10 mL de ropivacaína a 0,75% e 1
mg de morfina. Houve passagem de cateter peridural multifenestrado 16 G, sem resistência e intercorrência. Vinte
minutos após o bloqueio, o ato operatório foi iniciado com paciente sedado, porém colaborativo, sem relato de dor.
Ato operatório transcorreu sem intercorrências, sendo necessário apenas uma dose adicional de lidocaína 5 mL a 1%
próximo ao fim do ato cirúrgico, que ocorreu ao término de 90 minutos. Findada a cirurgia, o paciente apresentava-se lúcido e orientado, sem dor e com disestesia em membros superiores. Foi então conduzido ao setor de Radiologia, no qual foram obtidas radiografias de coluna cervical nas incidências de nadador, anteroposterior e perfil com
injeção de 1,5 mL de contraste iodado não iônico. Análise radiográfica revelou cateter peridural alocado em interespaço C7-T1 e difusão do contraste no espaço peridural entre C3 e T2. Retirou-se o cateter após estudo radiográfico.
Paciente teve boa evolução pós-operatória, recebendo alta hospitalar no dia seguinte à operação, sem queixas álgicas.
Discussão: Observou-se bom bloqueio anestésico, isento de complicações, com bom controle da dor pós-operatória
com bloqueio peridural cervical para tratamento de fratura da escápula.
Conflito de interesse: nada a declarar.

Sao Paulo Med J. 2012; 130(Suppl)

31

Anestesia para cirurgia ortopédica

174 Bloqueio bilateral dos membros inferiores
após bloqueio do plexo lombar unilateral
via posterior: relato de caso
Flávia Aparecida Resende, Daniela Paim Carvalho Garcia, Bráulio Antônio Marciel de Faria
Mota Oliveira, Vera Coelho Teixeira
CET/SBA de Anestesiologia do Hospital Felício Rocho
Introdução: O bloqueio do plexo lombar pela via posterior promove analgesia pós-operatória eficaz em procedimentos cirúrgicos do quadril, fêmur e joelho. Esse bloqueio apresenta poucos efeitos adversos, mas pode se associar
a complicações graves. Casos de toxicidade sistêmica pelos anestésicos locais, lesões nervosas, hematomas do músculo psoas, retroperitoneal e renal subcapsular, raquianestesia total e anestesia peridural são descritos na literatura.
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 59 anos, tabagista, portador de hipertensão arterial e insuficiência aórtica leve. Eletrocardiograma, radiografia de tórax e revisão laboratorial sem alterações. Proposta cirúrgica de artroplastia total de quadril esquerdo. Após sedação, realizou-se raquianestesia com 10 mg de bupivacaína pesada a 0,5%
e 5 mcg de sufentanil. Ato cirúrgico sem intercorrências. Foi feito o bloqueio do plexo lombar via posterior, técnica
de Capdevila, para analgesia pós-operatória com 25 mL de ropivacaína a 0,6% ao final do procedimento. Após quatro horas do bloqueio do plexo lombar, o paciente apresentava bloqueio motor dos membros inferiores e estava sensitivo bilateralmente abaixo do nível de T12. Após seis horas, mantinha bloqueio motor bilateral, mas houve retorno
da sensibilidade em região proximal da coxa direita. Depois de oito horas, o paciente apresentava apenas bloqueio
motor e sensitivo do membro inferior esquerdo. A movimentação bilateral foi constatada na manhã seguinte ao procedimento. Discussão: A incidência de complicações após o bloqueio do plexo lombar via posterior é estimada em
1:500 bloqueios, sendo mais frequente a dispersão peridural com anestesia bilateral. A incidência de anestesia bilateral depende da técnica utilizada, sendo que abordagens mais mediais apresentam risco maior dessa complicação. Por
estas razões, deve-se tomar cuidado ao selecionar o tipo de técnica, o volume e a concentração de anestésico local,
além de monitorizar o paciente de forma semelhante à realizada em bloqueios do neuroeixo. Em caso de bloqueio
bilateral, deve-se acompanhar o paciente e, se necessário, solicitar tomografia da região lombar para diagnóstico
diferencial das complicações, as quais incluem o hematoma retroperitoneal que pode manifestar-se com fraqueza
motora e alteração sensitiva, quadro semelhante ao encontrado na dispersão peridural.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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184 Relato de caso: abordagem anestésica na
Síndrome de Angelman
Daniela Paim Carvalho Garcia, Daniel Câmara de Rezende, Sérgio Ricardo Botrel e Silva,
Juliana Clotildes de Oliveira Santos
CET de Anestesiologia do Hospital Felício Rocho
Introdução: A Síndrome de Angelman (SA) é uma doença rara com incidência de 1:4000.000, causada por múltiplas
alterações genéticas. Manifesta-se por atraso grave do desenvolvimento, ataxia, distonia e acessos de riso (expressão
motora). É associada a defeitos morfológicos dos ossos faciais, convulsões, distúrbios de sucção, aumento do tônus
vagal e distúrbios do sono. Relato de caso: Paciente feminino, 13 anos, 52 kg, encaminhada para artrodese de coluna.
Portadora da Síndrome de Angelman e epilepsia, estava em uso de ácido valpróico. Passou-se anestésico cirúrgico
para correção de estrabismo e descompressão medular. Imagem radiológica de tórax apresentava escoliose e os exames laboratoriais estavam sem alterações. A indução inalatória foi realizada com sevofluorano (8%). Foram administrados: propofol (2 mg/kg), fentanil (5 mcg/kg) e cisatracúrio (0,1 mg/kg), após venóclise. Manutenção da anestesia com remifentanil e propofol em bomba de infusão, associados à anestesia inalatória. Cursou com instabilidade
hemodinâmica após sangramento excessivo, necessitando de ressuscitação volêmica, drogas vasoativas e hemotransfusão. A paciente evoluiu com dificuldade de desmame da ventilação mecânica no Centro de Terapia Intensiva (CTI).
Discussão: Nos casos de SA, as alterações craniofaciais e o refluxo gastroesofágico devem ser considerados durante
a intubação, com o objetivo de evitar a aspiração pulmonar. Fatores importantes a serem considerados nessas crianças são: epilepsia, hipertonia do tônus vagal, síntese e liberação alterada do neurotransmissor gama-aminobutírico
(GABA), juntamente com defeitos nos receptores desse neurotransmissor, e atrofia muscular periférica. Por apresentarem aumento do tônus vagal, espera-se uma resposta tardia à atropina, podendo apresentar bradiarritmias. Devido
ao risco de crises convulsivas, os anticonvulsivantes foram mantidos. O cromossoma 15, principal local de alteração
na SA, codifica uma subunidade do receptor do ácido gama-aminobutírico (GABA) e alguns medicamentos endovenosos apresentam imprevisibilidade de ação. Estudos em animais revelaram que os benzodiazepínicos têm uma
ação diminuída na SA. A literatura atual não fornece informações sobre a melhor conduta anestésica na SA. Nesse
grupo de pacientes, parece razoável evitar altas doses de benzoadiazepínicos e outros medicamentos com o mesmo
sítio de ação.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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187 Síndrome de Takotsubo: diagnóstico
retrospectivo
Izabela Magalhães Campos, Vera Coelho Teixeira, Rodrigo de Lima e Souza, Márcio
Henrique Mendes
Hospital Felício Rocho
Introdução: A síndrome do balonamento ventricular apical transitório, também denominada síndrome de Takotsubo, trata-se da disfunção miocárdica sistólica transitória que acomete a região apical do ventrículo esquerdo na
ausência de doença arterial coronariana. Tem mortalidade em torno de 5% e sua recorrência é rara. Relato decaso:
Paciente do sexo feminino, 71 anos, admitida para cirurgia de correção de pseudoartrose avascular atrófica de fêmur.
À avaliação pré-anestésica, evidenciou-se como história pregressa um quadro sugestivo de IAM e choque cardiogênico no perioperatório de osteossíntese de fratura de femur ocorrida há 11 meses, em janeiro de 2011. Naquela ocasião, a paciente foi encaminhada para internação no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital da capital. À
ecocardiografia, apresentou FEVE de 56% e acinesia médio basal de parede inferior do VE e CATE, realizado após
15 dias, sem alterações em coronárias e VE com hipocinesia difusa e discreta. Evoluiu com melhora dos sintomas.
Apresentou ECO recente com FEVE 73% e função sistólica de VE normal. Nessa avaliação pré-anestésica, suspeitou-se da ocorrência de síndrome de Takotsubo na internação prévia, sendo submetida à cirurgia proposta sob raquianestesia e sedação sem intercorrências. Foi encaminhada para o CTI para observação por 24 horas. Discussão: A
síndrome de Takotsubo acomete, sobretudo, mulheres acima de 60 anos, pós-menopausa, sem doença cardíaca prévia, submetidas a um estresse físico ou emocional intenso. Na maioria das vezes, apresenta-se como quadro sugestivo de infarto agudo do miocárdio. São observadas alterações eletrocardiográficas e elevação das enzimas cardíacas.
À ecocardiografia, tem-se disfunção ventricular com fração de ejeção baixa. Entretanto, no CATE, não são evidenciadas lesões coronarianas que justifiquem o quadro, e a ventriculografia revela a imagem de um jarro japonês, que
nomeia a síndrome. Sua fisiopatologia não está bem definida. Apresenta alta morbidade com ocorrência de complicações graves. A recuperação ocorre em poucas semanas, e as recorrências são raras. Não há consenso a respeito do
manejo anestésico destes pacientes.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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145 Pseudoplaquetopenia em paciente
candidata à cirurgia plástica: importância
da avaliação pré-operatória – relato de caso
Mônica Calil Borges Ferreira, Alexandre de Almeida Guedes, Ana Paula Garcia Paiva,
Sergio Leite
Centro de Restauração Plástica/HU-UFJF/HTJ
Relato de caso: IMB, 68 anos, candidata à plástica facial para rejuvenescimento. Na avaliação pré-operatória (APO),
relatou artrite reumatoide e negou alergoses. Em 2010, ao ser avaliada para ser submetida à artrodese de coluna lombar, verificou-se intensa plaquetopenia, sendo encaminhada ao hematologista, que avaliou a contagem de plaquetas
pelo método da câmara de Neubauer (estimado em 164.000/mm3) e descreveu em laudo ser um caso de pseudoplaquetopenia laboratorial, devido à presença de agregação plaquetária EDTA-dependente e que o caso é geralmente isento de repercussão clínica. A paciente foi submetida ao procedimento, sem ocorrências. No momento, em
uso de etanercept, omeprazol, sertralina, pantogar, ciclobenzapina, clonazepam, actomel, addera e polivitamínicos.
Os exames mostraram: radiografia de tórax normal; ECG normal; os laboratoriais, Hmt=3,98, Hb=11,6, Htc=35,2,
LG=5220, Plaq=43.000, coletados em citrato e método Ress-Ecker e 208.000 (método de Fonio), TC=4 minutos e 10
segundos, TP=12,1 segundos, AP=100%, RNI=0,88, TTP=28,1 segundos, Glic=83, PCR=24-47 mg/L, VHS=normal.
Ao exame físico, 60 kg e vias aéreas normais. Foi admitida no centro cirúrgico – venóclise, monitorização habitual e
enoxaparina sódica (20 mg sc). Indução da anestesia com dexametasona (20 mg ev), cefazolina (2 g ev), fentanil (100
mcg ev), midazolam (2 mg ev), remifentanil (0,4 mcg/kg/min ev), propofol (150 mg ev + efedrina: 5 mg), seguido
de atracúrio (30 mg ev). Intubação nasotraqueal sem intercorrências e anestesia mantida com O2 (1,5 L/minutos) +
isoflurano (FE=0,5%) + remifentanil (0,2 a 0,3 mvg/kg/min.) e atracúrio (2 mcg/kg/min. ev) em VCV. Procedimento
sem intercorrências e, ao final, bloqueio neuromuscular revertido com atropina e neostigmine ev, extubação sem
intercorrências e envio da paciente à SRPA, onde permaneceu por 60 minutos, recebendo alta para leito com 10 pontos na Escala de Aldrette modificada. Alta para domicílio no primeiro dia de pós-operatório. Discussão: O hemograma pode ser um exame definidor de condutas e de extrema importância na APO. O objetivo deste relato foi apresentar o caso de uma paciente que apresentava um número de plaquetas baixo, que se relacionava apenas ao método
laboratorial, sem correlação clínica, alertando para o risco até mesmo de administração errônea de hemoderivados.
Conclusões: O resultado anômalo em um exame isolado sem correspondência clínica não deve guiar a terapêutica.
A APO é primordial e deve ser definidora de condutas.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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164 Despertar prolongado após anestesia geral
em paciente hipotireoidea
Alexandre Almeida Guedes, Ana Paula Soares, José Mariano Soares de Moraes, Mônica
Calil Borges Ferreira
Hospital Universitário da UFJF
Introdução: A anestesia se dispõe de drogas com perfis farmacocinéticos que permitem um despertar rápido. Certas
situações clínicas podem levar a um retardo do mesmo. Relatou-se o caso de uma paciente hipotireoideia que apresentou despertar prolongado após anestesia geral balanceada. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 67 anos,
candidata à mamoplastia redutora, ASA II (hipertensão arterial sistêmica – HAS e hipotireoidismo). Em uso de valsartan, clortalidona e cloxazolam e hormônio tireoidiano diários. Na SO, monitorização e venóclise. Indução anestésica com fentanil, propofol, clonidina, atracúrio e intubação traqueal. Mantida anestesia com O2 e isoflurano e ventilação mecânica controlada a volume. Recebeu ainda dipirona, dexametasona e doses suplementares de atracúrio.
A cirurgia transcorreu dentro da normalidade. Ao fim do procedimento, após quatro horas, a paciente retomou a
ventilação espontânea e o bloqueio neuromuscular foi revertido com neostigmine e atropina. Entretanto, a paciente
permaneceu não responsiva aos estímulos dolorosos e a pressão arterial (PA) reduziu-se ao limite de 20% dos valores iniciais por 70 minutos após o término da anestesia geral. Após correção da temperatura até sua normalidade,
pensou-se em hipotireoidismo possivelmente associado à insuficiência adrenal como causa do despertar prolongado.
Feita a injeção venosa de 100 mg de hidrocortisona e 12 minutos após, a paciente recuperou nível de consciência.
Enviada a SRPA e alta para o leito após 90 minutos com 10 pontos na Escala de Aldrette modificada. Alta hospitalar
na manhã seguinte. Discussão: Hipotermia e hipotireoidismo são situações que podem prolongar o despertar. Corrigida a normotermia, a paciente não despertou, podendo o hipotireoidismo ser o responsável para o caso em questão. Nesses pacientes, a resposta endócrino-metabólica ao estresse pode estar suprimida, associada a baixos níveis de
hormônios tireoidianos circulantes.
Referências bibliográficas
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181 Manejo da anestesia geral em paciente
com síndrome de Apert: relato de caso
José Marcos Vieira da Silva, Eduardo Jun Sadatsune, José Luiz Gomes do Amaral, Luiz
Fernando dos Reis Falcão
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo
Introdução: Pacientes com a síndrome de Apert são expostos a um elevado número de procedimentos cirúrgicos que
necessitam de anestesia geral1. O conhecimento de algumas peculiaridades, no manuseio anestésico, é necessário.
Relato de caso: Paciente masculino, 12 anos, 35 kg, estado físico P1, com diagnóstico de malformação craniofacial
(síndrome de Apert), submetido à palatoplastia e retirada de retrator. Indução inalatória com sevoflurano apresentando boa ventilação sob máscara facial, seguida por complementação venosa com fentanila 4 mcg.kg-1, lidocaína
1 mg.kg-1, propofol 3 mg.kg-1 e atracúrio 0,5 mg.kg-1. Durante a primeira tentativa de intubação orotraqueal, o
paciente apresentou quadro de laringoespasmo revertido com ventilação com pressão positiva, seguido do sucesso
da intubação com cânula aramada número 6,0 e confirmação pela expansibilidade torácica, ausculta e capnografia. A
cirurgia apresentou duração de 170 minutos, sendo mantida anestesia balanceada com sevoflurano 1,6%, propofol 50
mcg.kg-1.min-1 e remifentanila 0,05 mcg.kg-1.min-1. Ao término, o paciente foi desintubado e encaminhado à sala
de recuperação pós-anestésica sem intercorrências. Discussão: A síndrome de Apert foi descrita em 1906 e é causada
por uma mutação no gene do fator de crescimento de fibroblastos tipo-22. A síndrome é autossômica dominante e
caracteriza-se por hipoplasia de face, exoftalmia, hipertelorismo e sindactilia simétrica de pés e mãos3, podendo estar
associada a alterações cardíacas e renais congênitas1. Os pacientes com esta síndrome apresentam anormalidades na
via aérea, tais como fusão de vértebras cervicais4, malformações nasofaríngeas levando à apneia obstrutiva do sono5,
hipertrofia adenoamigdaliana, atresia de coanas e fusão de anéis traqueais, o que dificulta o clearance de muco traqueal6. Tais comemorativos corroboram para uma maior incidência de complicações respiratórias, quando comparada sua incidência usual7,8. Esses pacientes usualmente têm a mandíbula com tamanho normal e sua laringoscopia
e intubação orotraqueal não são consideradas difíceis, na maioria dos casos7. Por tratar-se de um grupo de pacientes
que é submetido a um número elevado de procedimentos e/ou cirurgias que necessitam de anestesia geral, é apropriado ao anestesiologista identificar a síndrome, assim como suas potenciais complicações, a fim de garantir melhor
evolução perioperatória.
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232 Reação anafilactoide grave durante
indução anestésica
Débora Nathália Smidarle, Waldo Sapucaia Roland, Rafael Diogo Smidarle, Maria Amélia Neves
Hospital Felício Rocho
Introdução: Anafilaxia é definida como uma reação aguda e de rápida progressão de hipersensibilidade a um ou
mais antígenos com resposta imunológica envolvendo anticorpos IgE. O choque anafilático é a forma mais grave de
anafilaxia. A ausência de participação imunológica caracteriza a reação anafilactoide. Clinicamente, não há distinção entre as duas, sendo os sintomas iguais. Emprega-se o termo anafilactoide às reações que não foram avaliadas
laboratorialmente ou àquelas em que não houve comprovação laboratorial da liberação de anticorpos IgE. Relato de
caso: Paciente feminina, 28 anos, em uso regular de atenolol 25 mg para controle sintomático de taquicardia atrial
associada a extrassístoles supraventriculares e ventriculares isoladas, portadora de prolapso de válvula mitral com
regurgitação mínima e enxaqueca. História pregressa de alergia à dipirona, diclofenaco, camarão, formol, inseticidas e picadas de insetos. Durante indução anestésica com fentanil, propofol e cisatracúrio, para cirurgia de prótese
mamária, apresentou hipotensão grave, bradicardia, edema de glote e rash cutâneo. Intubação orotraqueal e administração de adrenalina, prometazina e hidrocortisona foram realizadas imediatamente. O procedimento cirúrgico
foi suspenso. Após estabilização clínica, a paciente foi encaminhada extubada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI),
em que apresentou taquicardia paroxística supraventricular controlada com infusão contínua de amiodarona. Permaneceu no CTI por 48 horas. Não foi realizada dosagem de IgE. Recebeu alta hospitalar quatro dias após o evento,
com encaminhamento ao alergista para investigação etiológica da reação anafilactoide. Discussão: A incidência de
reações anafiláticas durante a anestesia é de 1/4.000 a 1/25.000. As manifestações clínicas geralmente ocorrem logo
após a exposição ao antígeno, mas retardos de até 30 minutos podem acontecer. Existe relação direta entre a gravidade dos sintomas e a rapidez do aparecimento da resposta alérgica. Embora qualquer agente anestésico possa estar
envolvido, os bloqueadores neuromusculares são a causa mais comum. Após uma reação alérgica com instabilidade
hemodinâmica, todo paciente deve permanecer em observação por 24 horas, monitorado em unidade intensiva ou
semi-intensiva, devido à possibilidade de recidiva das manifestações clínicas. Os pacientes com história prévia de
reação alérgica durante uma anestesia devem ser encaminhados à consulta com alergista a fim de estabelecer o diagnóstico preciso e o agente causal.
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195 Anestesia em paciente com mediastinite
descendente necrosante pós-angina de
Ludwig: relato de caso
Deise Saletti, Desiré Carlos Callegari, Rachel Santiago Almeida, Gilberto Garba Gomes
Centro Hospitalar do Município de Santo André (SP) – Vinculado ao CET Integrado da Faculdade
de Medicina do ABC
Introdução: A angina de Ludwig é uma celulite frequentemente resultante de uma infecção odontogênica; entretanto,
outros focos infecciosos têm sido relatados, como o acometimento das amígdalas palatinas. Embora rara, a mediastinite pode ocorrer, resultando-se em um quadro grave descrito como mediastinite descendente necrosante. Na maioria das vezes, pacientes jovens e do sexo masculino são mais acometidos, havendo associação com o etilismo crônico.
Trata-se de uma variedade de mediastinite rara e altamente letal, com uma taxa de mortalidade de 40%. A infecção
origina-se entre as fáscias da cabeça e do pescoço, infiltrando-se para o mediastino, o que é facilitado pela gravidade,
respiração e pressão intratorácica negativa. Relato de caso: Paciente CFS, sexo masculino, 45 anos, etilista crônico,
com história de abscesso e fasceíte cervical após quadro inicial de amigdalite bacteriana, evoluindo com mediastinite descendente necrosante. Em decorrência dessa afecção mediastinal, apresentou derrame pulmonar de repetição
à esquerda, necessitando de ato anestésico para a realização de decorticação pulmonar esquerda. O paciente, proveniente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), foi recebido em sala operatória com traqueostomia prévia. Optou-se
pela anestesia venosa total, realizando-se uma pré-indução com midazolam 3 mg, seguida por indução com etomidato 20 mg, fentanil 300 mcg e rocurônio 50 mg. A dose-alvo de propofol durante o procedimento foi de 2,3 mcg/
mL e a taxa de infusão de remifentanil ficou entre 0,05 e 0,2 mcg/kg/min., conforme variação da pressão arterial, que
manteve média de 70 mmHg. O transoperatório ocorreu sem intercorrências, tendo o paciente retornado para a UTI
estável e sem uso de drogas vasoativas. Discussão: Durante o ato anestésico, não é infrequente o manejo de pacientes
que apresentam alterações dos padrões de ventilação e perfusão. Em decorrência dos episódios de derrame pulmonar de repetição à esquerda apresentados pelo paciente, desenvolveu-se uma hipoventilção da área pulmonar acometida, o que resultou em um mecanismo compensatório de vasoconstrição pulmonar da área hipóxica com o objetivo
de melhorar a dinâmica respiratória. Teve-se como intuito durante o ato anestésico a manutenção desse equilíbrio.
Desse modo, optou-se pela realização de uma anestesia venosa total, uma vez que os agentes inalatórios, incluindo o
óxido nitroso, podem inibir esse mecanismo.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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240 Uso do sugammadex para reversão do
bloqueio neuromuscular em paciente
portador de miastenia gravis
Andria Melissa Oliveira Bardier, Bruno Oliveira de Matos, Bruno Mendes Carmona,Mário de
Nazareth Chaves Fáscio
Hospital Ophir Loyola
Introdução: Nos últimos anos, vários estudos foram realizados na tentativa de se obter uma reversão segura do bloqueio neuromuscular (BNM). Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 36 anos, 100 kg, 186 cm de altura, internado para ser submetido à timectomia videolaparoscópica devido à miastenia gravis. Apresentava os seguintes sintomas no momento da internação: diplopia, ptose palpebral e fraqueza muscular, que o impossibilitava de deambular
sozinho. Uso regular de piridostigmina 240 mg/dia. Negava outras comorbidades e cirurgias prévias. Exames laboratoriais estavam normais. Na tomografia, havia um pequeno aumento do timo. O paciente foi encaminhado ao bloco
cirúrgico sem medicação pré-anestésica. Foi monitorizado com cardioscópio, oximetria de pulso, pressão arterial
não invasiva, capnografia e TOF Watch SX®. Venóclise com cateter sobre agulha 16 G em MSE. Após colocação de
cateter de O2 nasal, recebeu fentanil 50 µg, posicionado para realizar peridural, T4-T5, novabupivacaína 0,5% 7 mL
e morfina 2 mg. Foi administrado oxigênio a 100% sob máscara facial durante cinco minutos, remifentanil 0,4 µg/
kg/min. e propofol 200 mg em bólus. Após a perda do reflexo palpebral, o TOF Watch SX® foi calibrado e realizou-se
uma sequência de quatro estímulos, obtendo resposta de 118%, administrando-se rocurônio 15 mg, o equivalente a
25% de duas DE95. Após três minutos, o TOF Watch SX® era 60%, com cinco minutos T2, e em dez minutos não apresentava resposta. Intubação traqueal com Robert Shaw 39 F. A manutenção da anestesia foi feita com propofol TCI,
2,8 µg/kg/min. e remifentanil 0,4 µg/kg/min. Durante a cirurgia, a junção neuromuscular (JNM) foi frequentemente
avaliada, não havendo necessidade de doses adicionais de rocurônio. Ao fim dos 240 minutos, o paciente apresentou
relação T4/T1 de 26%, sendo administrado sugammadex 200 mg, obtendo relação T4/T1 de 116% após três minutos. Foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) extubado, glasgow 15, hemodinamicamente estável, com
aporte de O2 nasal e SpO2 de 100%. Discussão: Pacientes com miastenia gravis apresentam resposta imprevisível ao
BNM, desde extrema sensibilidade até respostas normais. O sugammadex apresenta grande vantagem como antagonista, pois sua reversão é constante e não apresenta interações com os anticolinesterásicos. A monitorização da junção neuromuscular nesses pacientes se faz obrigatória.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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264 Bloqueio interpleural em procedimento
cirúrgico de câncer de mama masculino:
relato de caso
Taylor Brandão Schnaider, Giovanne Santana de Oliveira, Leandro Cotrim, Antonio Carlos Aguiar
Brandão
CET do Serviço de Anestesiologia do Hospital das Clínicas da Universidade do Vale do Sapucaí
Introdução: O câncer de mama masculino é uma doença rara, representando-se, aproximadamente, 1% dos cânceres
em homens, e sua incidência está aumentando em faixas etárias mais baixas. A literatura epidemiológica sobre neoplasia de mama na mulher é extensa, havendo poucos relatos sobre a etiologia masculina, devido principalmente à
baixa incidência desta doença no homem. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 64 anos, 70 kg , estado físico
ASA II, submetido à mastectomia com axilectomia esquerda. A indução da anestesia geral foi realizada com injeção
de etomidato (0,2 mg.kg-1), alfentanil (30 μg.kg-1) e rocurônio (0,6 mg.kg-1) e a manutenção com oxigênio e isoflurano (1,2 vol%). O bloqueio interpleural foi executado no EIC5, linha axilar média, com o paciente em posição
supina com cefalodeclive de 20º, agulha de Tuohy 17 G, sendo administrada ropivacaína 0,75% (150 mg), morfina (3
mg) e clonidina (3 mcg.kg-1). Durante o intraoperatório, administrou-se lidocaína endovenosa na dose de 15 mcg.
kg-1.min-1. Discussão: Odiagnóstico microscópico foi carcinoma ductal mamário invasivo, grau histológico 3/alto
grau (formação tubular=3; grau nuclear=3 e mitose=3), estadiamento patológico T1, N0, Mx. A doença residual das
neoplasias da mama resultou em metástases clínicas, dependente de inúmeros fatores, incluindo imunidade mediada
por células antitumorais, angiogênese e sinais de crescimento residual. Pelo menos três fatores influenciam de modo
adverso: a resposta neuroendócrina ao estresse operatório, a anestesia geral e a analgesia com opioides. A anestesia regional diminui a resposta neuroendócrina ao estresse operatório, elimina ou reduz a necessidade de anestesia
geral e minimiza o requerimento de opioides, abrandando o risco de recorrência local ou metastática, após cirurgia
de câncer de mama, durante os anos iniciais de seguimento. Com a associação das técnicas anestésicas utilizadas, o
paciente se queixou de dor leve, necessitando somente analgésico comum (dipirona). Na literatura pesquisada, foram
encontrados poucos trabalhos para tratamento cirúrgico de neoplasias de mama com a associação das técnicas utilizadas neste relato de caso (bloqueio interpleural associado à anestesia geral e à lidocaína endovenosa), mesmo sendo
o bloqueio interpleural de fácil execução e trazendo os benefícios descritos na literatura ao se utilizar as anestesias
regionais, tais como o bloqueio paravertebral e a anestesia peridural torácica.
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Conflito de interesse: nada a declarar.
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251 Sedação para procedimentos
endoscópicos: os endoscopistas estão
habilitados? Quando os anestesiologistas
são indispensáveis?
Felipe Pinn de Castro, Mellyane Ribeiro, Claudia Marques Simões, Diogo Barros
Florenzano de Sousa
CET-SBA HSL/SMA
Introdução: Este estudo foi realizado para avaliar o conhecimento e o treinamento dos endoscopistas em sedação
e em quais casos o especialista é chamado. Métodos: Durante o treinamento de endoscopistas para a realização da
sedação, foram aplicados pré- e pós-testes com questões de conhecimento básico e casos clínicos em que se optaria
por qual profissional deveria realizar a sedação e se o procedimento fosse endoscopia digestiva alta (EDA) ou endoscopia respiratória (ER). Também foram coletadas informações sobre a formação dos participantes. Resultados: 80%
eram endoscopistas com mais de dez anos de formação, 90% com treinamento prévio para sedação com simulação
realística e 90% com casos de complicação relacionada à prática de sedação. Quanto à avaliação pré-procedimento
do paciente, 20% erraram o pré-teste e 10%, o pós-teste. Quanto ao jejum necessário, 20% não possuíam conhecimento adequado antes do curso, mas, após, 100% responderam corretamente. Em relação aos conhecimentos específicos sobre sedação, 100% acertaram tanto o pré- como o pós-teste relacionado à técnica, mas 100% erraram o pré-teste sobre complicações, e este percentual caiu para 40% após o curso. A respeito dos critérios de alta pós-sedação,
100% acertaram o pré e o pós-teste. Com relação aos casos clínicos aplicados, observou-se que, se o procedimento
fosse EDA, a solicitação do anestesiologista ocorreria em 70% dos casos com risco potencial de complicação respiratória e, em 60 a 70% dos casos, com risco de hemorragia. Se o procedimento fosse ER, essa solicitação ocorreria na
maior parte dos casos, sendo que 40% dos endoscopistas só realizariam o procedimento na presença do especialista
conduzindo a sedação do paciente. Discussão: Nem todos os profissionais que realizam sedação têm conhecimento
adequado sobre tal procedimento, mas a realização de treinamento parece melhorar essa questão, como mostrado
neste e em outros estudos. Observou-se que a solicitação do anestesiologista ocorreria principalmente em situações
com risco de complicação respiratória, como obesidade, doença pulmonar prévia e realização de ER, ou hemorrágica, como anticoagulação do paciente ou presença de hemorragia digestiva. Conclusões: A presença do anestesiologista para sedação dos pacientes submetidos a procedimentos endoscópicos parece ser necessária e desejada, quando
existe risco potencial de complicação.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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136 Neuropraxia de C5 pós-transplante
hepático
Paulo Emmanuel de Miranda Porto, Clarissa Pontes Aguiar, Larissa Maria da Silveira Furtado,
Jamile de Castro Alves Nepomuceno
Hospital Geral de Fortaleza
FGNL, sexo masculino, 66 anos, casado, administrador, procedente de Teresina, no Piauí, foi submetido a um transplante hepático devido a uma cirrose criptogênica, escore de MELD 25, associada a um prurido intratável com EDA
evidenciando varizes esofágicas de pequeno calibre, gastrite enantematosa fúndica e pólipo antral. Paciente ASA IV
foi submetido ao transplante hepático no dia 06 de novembro de 2011 no Hospital Geral de Fortaleza. A cirurgia
teve início às 02:40 e término às 10:40, não havendo nenhuma intercorrência transoperatória. Paciente evoluiu no
pós-operatório com parestesia e perda de força muscular em membro superior esquerdo, sendo realizado o exame
físico neurológio, o qual demonstrou alteração na força muscular da raiz de C5, tendo classificação M4 (movimentação total, vence a gravidade, mas não a força de oposição). O exame de sensibilidade dos dermátomos de C5 a T1
e dos reflexos dos nervos periféricos radial, ulnar e mediano foram normais bilateralmente. A hipótese diagnóstica
foi de neuropraxia da raiz de C5. Discussão: Lesão de nervo periférico é um problema frequente e, muitas vezes,
debilitante. Na maioria das vezes, estas lesões resolvem-se em 6 a 12 semanas, embora algumas persistam durante
meses ou mesmo anos. A neuropraxia ocorre quando há um dano discreto ao nervo, levando à perda transitória da
condutividade de suas fibras motoras. A degeneração walleriana (decomposição química das bainhas de mielina em
material lipídico e fragmentação das neurofibrilas) não acontece, por isso a recuperação completa pode ser esperada
em alguns dias ou semanas. Tais neuropatias periféricas são comumente associadas ao posicionamento incorreto
do paciente durante o transoperatório. A lesão nervosa mais comum é a neuropatia ulnar, sendo o mecanismo mais
comum destas lesões o estiramento ou a compressão do nervo. As técnicas anestésicas não são implicadas diretamente como fator de risco para tais lesões; entretanto, foi visto que a anestesia geral apresenta as maiores incidências
nesta afecção, sendo explicada provavelmente pela não responsividade do paciente ao desconforto ou a dor. A pressão externa por mau posicionamento sobre um nervo pode causar comprometimento da perfusão, romper a integridade celular e eventualmente resultar em edema, isquemia e necrose. As disfunções motoras e sensitivas devem
ser documentadas e o paciente, orientado quanto à condição temporária e encaminhado para avaliação neurológica
e testagem fisiológica, como estudos de condução nervosa e eletromiografia. Na correção, o paciente encontrava-se
durante todo o procedimento em posição de decúbito dorsal, na variante supino horizontal com os braços abduzidos,
coxim na cabeça e apoiadores de braços acolchoados. Porém, durante o procedimento, devido aos cuidados excessivos com o ato anestésico, por tratar-se de cirurgia complexa, não observou-se, durante o posicionamento da equipe
cirúrgica, que o membro superior esquerdo ficou abduzido além dos 90º esperado, o que pode ter gerado iatrogenicamente a lesão apresentada pelo mesmo no pós-operatório imediato.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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146 Osteogênese imperfeita e hipertermia no
intraoperatório: diagnósticos diferenciais
Mariana Frid Figueiredo Rossi, Fausto Negreiros, Helga Cristina Almeida da Silva, José Luiz
Gomes do Amaral
Escola Paulista de Medicinada Universidade Federal de São Paulo
Osteogênese imperfeita (OI) é uma doença hereditária, caracterizada por mutação nos genes do colágeno tipo I,
levando a um defeito na formação do osso endocondral e intramembranoso. Sua incidência é de 1:20.000 nascimentos, sem predileção por sexo ou raça. Classificada em quatro tipos, variando desde fragilidade óssea extrema
até alterações esqueléticas sutis, são o suficiente para serem confundidas com abuso infantil. Formas graves podem
cursar com anomalias cardíacas, disfunção plaquetária, comprometimento respiratório, síndromes hipermetabólicas
e impressão basilar. Existe uma grande gama de possíveis complicações, desde lesões por posicionamento até ocorrência de síndromes semelhantes à hipertermia maligna. As complicações mais frequentes incluem via aérea difícil,
sangramento por disfunção plaquetária, comprometimento da função respiratória e anomalias cardíacas. Paciente
de nove meses e 7 kg, sexo masculino, internado para biópsia excisional de nódulo mamário. Os antecedentes eram:
paciente com diversas malformações congênitas, como pé torto, torcicolo, criptorquidia D e anomalias cardíacas
(anomalia de Ebstein e Wolff-Parkinson-White); havia consanguinidade dos avós maternos. Foi aplicada anestesia
geral. Houve monitorização básica mais temperatura nasofaríngea. Indução inalatória com sevoflurane e complementação venosa. IOT após tentativa de passagem de máscara laríngea sem sucesso, e manutenção inalatória com
sevoflurano. Ocorrência de broncoespasmo grave, reversão parcial após beta-2 agonista inalatório, hidrocortisona,
dexametasona e aprofundamento do plano anestésico. Apresentou hipercarbia persistente (54 mmHg) e temperatura
de 38,4 ºC. Desligou-se a manta térmica, manteve-se ventilação com volume-minuto adequado, com persistência
do quadro clínico. Desligou-se o sevoflurano e aumentou-se FiO2 para 100% com FGF 10 L/minutos, manutenção
venosa com propofol, administrando-se dipirona e com resfriamento ativo com compressas frias até atingir temperatura de 36,5. Paciente encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), extubado após 24 horas. Recebeu
alta hospitalar após três dias com encaminhamento para o Ambulatório de Hipertermia Maligna, no qual detectou-se história familiar de OI e malformações osteoarticulares e dismórficas. Conclusões: Na vigência de hipertermia
no perioperatório de paciente com OI, o diagnóstico diferencial deve incluir: hipertermia maligna (receptores rianodina), HM-like (receptores colinérgicos extrajuncionais e imaturos), hipertermia da OI (defeito centro termorregulador hipotalâmico) e hipertermia iatrogênica.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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179 Movimentos anormais em anestesia:
diagnóstico diferencial
Monalisa de Albuquerque Almeida Xavier, Eron Garcia de Santana, Helga Cristina Almeida
da Silva, José Luiz Gomes do Amaral
Universidade Federal de São Paulo
Introdução: Movimentos involuntários são atividades de grupos musculares ou de todo um segmento, independentes da vontade do paciente. Essas manifestações são comuns durante a anestesia, porém causas mais graves também são raras. Objetivo: Discutir o diagnóstico diferencial de movimentos anormais em anestesia. Relato de caso:
Recém-nato de 32 semanas e cinco dias, gemelar, masculino, 2.700 g, foi submetido à anestesia para correção de
hérnia umbilical volumosa aos cinco dias de vida. Na gestação, havia aumento da ecogenicidade cerebral no ultrassom; após o nascimento, o exame não mostrou alterações. Ao exame físico, apresentava abaulamento frontal, linha
simiesca bilateral. A anestesia foi realizada com indução com sevoflurano e fentanil (10 mcg/kg), locada máscara
laríngea. Havendo dificuldade na ventilação (SO2 80%), optou-se por intubação orotraqueal com succinilcolina.
O tempo cirúrgico foi de 30 minutos. No pós-operatório imediato, a criança estava hipoativa, sendo levada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) intubada e em ventilação mecânica. No despertar, a temperatura elevou-se a 37,5
°C, a FC chegou a 195 bpm, e o paciente apresentou hiperemia cutânea, espasmos musculares tônicos em membros
superiores e movimentos orais de sucção. Foi administrado naloxone, com melhora. Eletrólitos, função renal, urina
I, gasometria arterial, coagulograma e CPK estavam normais. Discussão: Diagnóstico diferencial de movimentos
anormais em anestesia inclui desde fasciculações ou hipertonia de masseter após sucinilcolina, até rigidez muscular
generalizada da hipertermia maligna. A HM é síndrome hipermetabólica farmacogenética, relacionada ao uso de
halogenados e succinilcolina em pessoas com suscetibilidade por mutação de canais da membrana muscular esquelética. Há relato da ocorrência de rigidez muscular com o uso de opioides associado à dose, à velocidade de infusão
e à potência. O propofol tem sido implicado em hiperestimulação neurológica, miotonia, opistótono e convulsões
durante indução, recuperação ou até cinco horas após anestesia. Os antieméticos inibidores do 5-HT podem causar
sintomas extrapiramidais, tremores, ataxia e espasmos. Convulsão ocasionada por fármacos ou por patologia preexistente, distúrbios metabólicos e síndrome neuroléptica maligna também entram no diagnóstico diferencial. Conclusões: No caso em questão, a criança apresentou manifestação muscular sem instabilidade ou alterações laboratoriais, com melhora após a administração de naloxone. Duas hipóteses prevalecem no presente relato: crise epiléptica
e espasmos pelo fentanil.
Conflito de interesse: nada a declarar.

Sao Paulo Med J. 2012; 130(Suppl)

45

Anestesia pediátrica

186 Hiperglicemia transitória em recémnascido após administração de
dexametasona empregada como
prevenção de vômitos pós-operatórios
Emiliana Gomes de Mello, Eduardo Toshiyuki Moro, Valter Moreno Guasti, Jorge Márcio Soranz
PUC-SP CET SOROCABA
Introdução: A dexametasona tem sido empregada como agente profilático para náuseas e vômitos pós-operatórios
em adultos e crianças acima de três anos. A administração de dose 0,1 mg.kg-1 parece segura, e não têm sido relatados casos de hiperglicemia importante induzida por esse agente quando empregado com este objetivo. Este relato
teve como objetivo apresentar um caso de hiperglicemia transitória em recém-nascido, causada pela administração
da dexametasona em dose única. Relato de caso: Criança do sexo masculino, um mês de vida, estado físico ASA 1,
nascida após gestação de 38 semanas. Não fazia uso regular de medicação. Admitido para realização de herniorrafia
inguinal bilateral. Peso de 4,2 kg e jejum de nove horas. Ao exame físico, apresentava-se corado, hidratado, eupneico
com ausculta respiratória e cardíaca normais. Sem exames pré-operatórios. Após monitorização, realizou-se indução
anestésica com sevoflurano, venóclise e administração de fentanil 10 mcg e rocurônio 1,5 mg. Após a intubação traqueal, a manutenção foi realizada com sevoflurano em ventilação mecânica controlada. A proteção térmica foi realizada com ar aquecido. No início da cirurgia, foi administrada dexametasona (0,4 mg EV), com o objetivo de reduzir a probabilidade de vômito pós-operatório. A analgesia foi realizada por meio do bloqueio ílio-inguinal bilateral e
dipirona 120 mg por via venosa. A duração do procedimento, realizado sem intercorrências, foi de 80 minutos. Após
a descurarização e a interrupção da administração do sevoflurano, a criança assumiu a ventilação espontânea, mas
se manteve inconsciente por mais 50 minutos, quando foi realizada avaliação da glicemia por meio de amostra capilar. Os valores foram de 292 e, após cinco minutos, 315. O despertar ocorreu 20 minutos após a realização do exame,
sem que nenhuma conduta específica tivesse sido realizada. A criança foi encaminhada para a SRPA, onde recebeu
40 mL de SF 0,9% durante uma hora, seguida de outra dosagem de glicemia (218). Após a alta da SRPA, foi encaminhada aos cuidados do Setor de Pediatria, em que recebeu leite materno. O controle de glicemia a cada três horas
resultou em valores de 124 e 146. Os outros exames estavam normais. Obteve alta hospitalar no mesmo dia e, após
15 dias, o resultado da glicemia de jejum foi de 81 mg.dL-1, sem qualquer sinal ou sintoma sugestivo de diabetes ou
outra doença sistêmica. Conclusões: O risco de hiperglicemia, ainda que transitória, deve ser considerado antes da
administração da dexametasona em crianças.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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193 Manejo anestésico pediátrico diante
de anemia falciforme, com cardiopatia
congênita e mal de Pott
Suélleen Moura Lima, Emílio Carlos Del Massa, Tarcisio Vieira Ramos, Júlio César Gama
Nascimento
Hospital Santa Marcelina
Introdução: A anemia falciforme é uma doença de caráter genético, caracterizada pela presença de hemoglobina
anormal (mutação no cromossomo 11). Tem maior risco de complicações, incluindo infecções, e necessitando de
planejamento perioperatório meticuloso. Relato de caso: Pré-escolar, masculino, 7 anos, 15 kg, portador de anemia
falciforme, comunicação interatrial (CIA), insuficiência cardíacacompensada (ICC), em tratamento para tuberculose
vertebral (mal de Pott). Indicou-se descompressão cirúrgica e instrumentação de coluna torácica devido à espondilodiscite. Em uso de espironolactona 2 mg/kg/dia, furosemida 0,7 mg/kg/dia, captopril 2,1 mg/kg/dia, ácido fólico
5 mg/dia, ranitidina 4 mg/kg/dia, rifampicina 10 mg/kg/dia e isoniazida 10 mg/kg/dia. Os achados pré-operatórios
significantes foram: ASA II, pressão arterial – PA=120/70 mmHg; frequência cardíaca – FC: 100 bpm; Sat O2: 99%
(ar ambiente); ausculta pulmonar normal; ausculta cardíaca com sopro sistólico 2+/6+. Os exames pré-operatórios
resultaram em: Hb=11,8 g/dL; Ht=33,3%; plaquetas=394.000/mm³; INR=1,26; RTTPA=1,23; ureia: 15 mg/dL e creatinina=0,2 mg/dL. Em sala operatória (SO), na companhia da mãe, após monitorização básica (ECG, PANI, SpO2),
induzido sob máscara facial em sistema circular com filtro com O2/N2O e sevoflurano. Após indução, realizou-se
venopunção 20 G MSD, e completou-se com midazolam 2 mg IV, fentanil 150 mcg IV, pancurônio 2 mg IV e sevoflurano a 3%, e intubação orotraqueal, com cânula n° 5, aramada, com cuff, sem intercorrências. Permaneceu em ventilação mecânica, com sevoflurano a 0,5% em O2/Ar FiO2 60%. Ficou posicionado em decúbito ventrolateral esquerdo.
Manutenção anestésica com propofol 100 mcg/kg/min. e remifentanil 0,2 mcg/kg/min. No perioperatório, reposição
volêmica de 10 mL/kg de concentrado de hemáceas, hidratação com 1.200 mL de solução fisiológica a 0,9%. A duração da anestesia foi de 345 minutos. Durante o procedimento, recebeu efedrina (5 mg), tramadol (30 mg), dipirona
(450 mg), metoclopramida (4,5 mg) e 30 mL de bicarbonato de sódio (8,4%). Foi extubado na SO e encaminhado
à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, com 9 da escala de Aldrete e Kroulik. Discussão: Os cuidados no
manejo anestésico dos pacientes com anemia falciforme objetivam prevenir hipóxia, desidratação e hiportermia no
perioperatório, os quais desencadeiam crises de vasoclusão. A associação de doenças preexistentes requer planejamento estratégico na abordagem individual como na interação associados ao trauma anestésico-cirúrgico.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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215 Anestesia em paciente portador de
Síndrome de Cornélia de Lange
Juliana Clotildes de Oliveira Santos; Daniela Paim Carvalho Garcia; Breno Monteiro
Gonçalves; Ziltomar Donizete de Oliveira Borges
CET do Serviço de Anestesiologia do Hospital Felício Rocho
Introdução: A Síndrome de Cornelia De Lange (SCDL) é uma síndrome congênita caracterizada por microcefalia,
retardo mental, baixa estatura, micrognatia, boca com lábios superiores finos e comissuras inclinadas para baixo
(classicamente descrita como “boca de carpa”), pescoço curto com implantação baixa de cabelos na nuca, hipertricose, sinófilis, cílios longos, ductos lacrimais reduzidos de tamanho, palato em ogiva e fenda palatina, dentes
pequenos e espaçados, anomalias das extremidades, incluindo micromelia e dismorfologias dos dedos e artelhos,
hipoplasia da genitália externa e criptorquidia. Cardiopatias congênitas, desordens pulmonares, endócrinas, renais e
epilepsia podem fazer parte do quadro clínico. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 5 anos, 13 kg, portadora
de SCDL, admitida para realização de dacriocistorrinostomia associada a tubo de ventilação devido à obstrução
do canal lacrimal. Apresentou retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e micrognatia importante, sem outras
alterações sistêmicas significativas. Estava em uso de valeriana. Hemograma e ECG pré-operatórios normais. Passado anestésico-cirúrgico de timpanostomia bilateral sem intercorrências. Foi administrado midazolam 6 mg VO
como medicação pré-anestésica. Foi monitorizada com oximetria de pulso, eletrocardioscopia e pressão arterial não
invasiva e indução inalatória com sevoflurano a 5%, oxigênio a 100% e venóclise no MSD com jelco 22 G. Foi administrado propofol 2 mg/kg, rocurônio 0,3 mg/kg e sufentanil 4 mcg, seguido de intubação orotraqueal com TOT
número 4,0 com balonete. Manutenção inalatória da anestesia com sevoflurano (fração expirada de 2,1%) e fração
inspirada de oxigênio de 40%. Administrou-se dexametasona, ondansetrona e dipirona. Ato operatório sem intercorrências com duração de 90 minutos. Paciente foi extubada na sala de cirurgia e encaminhada à SRPA. Discussão: A
SCDL apresenta vários problemas no manuseio anestésico. As anomalias anatômicas da face, da rigidez do pescoço e
das articulações e a restrição da abertura bucal preveem uma possível via aérea difícil. Cardiopatias congênitas, alterações pulmonares, endócrinas, renais e epilepsia frequentemente estão associadas à síndrome e exigem cuidados
especiais durante o perioperatório. A escolha da técnica anestésica e das medicações deve ser cuidadosamente analisada com enfoque na abordagem das vias aéreas e das doenças sistêmicas associadas.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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218 Manejo anestésico de paciente com
Síndrome de Pierre Robin submetido à
palatoplastia
Juliana Clotildes de Oliveira Santos, Daniela Paim Carvalho Garcia, Alison Rodrigo Lucas,
Sérgio Ricardo Botrel e Silva
CET do Serviço de Anestesiologia do Hospital Felício Rocho
Introdução: A Síndrome de Pierre Robin é caracterizada por anomalias faciais que surgem desde o nascimento.
Microretrognatia, glossoptose e fissura de palato são frequentes. A cirurgia é indicada nos casos de obstruções recorrentes das vias aéreas superiores. Tendo em vista as dificuldades técnicas na abordagem das vias aéreas nestes pacientes, este relato tem por objetivo demonstrar o manejo anestesiológico de uma criança portadora desta doença, submetida à palatoplastia. Relato de caso: Paciente com oito meses de idade, 4,5 kg, portadora da Síndrome de Pierre
Robin, sem outros distúrbios do desenvolvimento ou doenças sistêmicas detectados até o momento da cirurgia.
Não apresentava comprometimento respiratório grave. Foi encaminhada para realização de palatoplastia devido à
dificuldade de se alimentar, fadiga, tosse, vômitos e episódios de aspirações frequentes. Foi levada ao centro cirúrgico sob condições pré-operatórias satisfatórias, jejum de oito horas, sendo monitorizada com oximetria de pulso,
eletrocardioscopia e pressão arterial não invasiva. Indução inalatória com sevoflurano a 5% e O2 a 100%, venóclise
no MSE com cateter 24 G, administrou-se cisatracúrio (0,15 mg/kg) e fentanil (18 mcg). Foi ventilada sob máscara
facial e cânula orofaríngea. Tentativa de IOT pelo médico residente sem sucesso, além de três outras por preceptores
diferentes, tendo sido intubada na quarta tentativa com TOT 3,5, sem balonete. Ausência de hipoxemia significativa
durante as tentativas de intubação, devido à ventilação efetiva sob máscara facial com cânula. Manutenção inalatória
da anestesia com sevoflurano (2,1%) e FiO2 de 50%. Ato operatório sem intercorrências e extubação bem-sucedida
após o término da cirurgia. Discussão: A intubação traqueal em crianças portadoras da Síndrome de Pierre Robin
consiste frequentemente num desafio para o anestesiologista. Obstrução das vias aéreas superiores e dificuldade de
IOT são comuns de ocorrer. Essas crianças podem necessitar de intervenções cirúrgicas nos primeiros dias de vida,
especialmente para a correção de obstrução das vias aéreas pela língua. Dependendo do grau de glossoptose, a obstrução respiratória pode ocorrer quando o paciente é colocado em decúbito dorsal, mesmo acordado, sendo necessário posicioná-lo em decúbito lateral para evitar a insuficiência respiratória. Portanto, a via aérea deve ser bem avaliada na consulta pré-anestésica e sua manipulação deve ser cautelosa e planejada durante a indução da anestesia e
na fase de extubação.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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225 Anestesia ambulatorial em paciente com
Síndrome de Angelman: relato de caso
Rafael Diogo Smidarle, Débora Nathália Smidarle, Maristela Menicucci Esteves, Ziltomar
Donizetti de Oliveira Borges
Hospital Felício Rocho
Introdução: Síndrome de Angelman é um distúrbio genético causado pela deleção no braço longo do cromossomo
15(15q11-q13) materno, com incidência de 1:10.000 a 20.000 nascimentos e diagnóstico precoce difícil. As principais
características clínicas são: atraso severo do desenvolvimento, incapacidade de falar com capacidade de compreensão, sorriso frequente, personalidade facilmente excitável, descoordenação dos movimentos musculares ao andar e
movimento trêmulo dos membros, movimentos aleatórios das mãos, hipermotricidade, microcefalia, crises convulsivas, estrabismo, hipopigmentação da pele e dos olhos, hipersensibilidade ao calor, mandíbula e língua proeminentes, sialorreia, língua para fora da boca, boca grande, dentes espaçados, mastigação excessiva e alterações do ritmo
do sono. Relato de caso: Paciente de 11 anos, sexo masculino, 37 kg, ASA 2, foi submetido à endoscopia digestiva
alta. Em avaliação ambulatorial, apresentava história de epilepsia controlada com medicações, relato de outras abordagens cirúrgico-anestésicas sem intercorrências e exames laboratoriais normais. Em sala, realizou-se indução anestésica inalatória, utilizando Baraka em Mapleson D com FiO2 100% 4 L/min. e sevoflurano 8%, com redução gradual
conforme resposta clínica e suspensão após venóclise. Foi monitorizada com oxímetro de pulso e ECG. Venóclise
com cateter 24 G e infusão de SF 0,9%. Injeção lenta de propofol (3 mg/kg) a 100 mg, mantendo hipnose e ventilação
espontânea durante o procedimento. Procedimento com duração de 30 minutos, sem intercorrências. Discussão: Na
literatura atual, não há relato da técnica anestésica mais segura para os pacientes com a Síndrome de Angelman, possibilitando o uso de anestésicos venosos e inalatórios, uma vez que não há associação desta síndrome com hipertermia maligna. O sevoflurano, por suas características farmacológicas, indução e recuperação rápidas e seguras, com
menor aparecimento de arritmias e menor irritação de vias aéreas, torna-se uma boa escolha para estes casos. Utilizando-se ventilação em sistema aberto, é prudente mudar a técnica para anestesia venosa após a venóclise, a fim de
evitar contaminação do ambiente cirúrgico com o anestésico volátil. Por fim, tendo em vista as particularidades do
paciente sindrômico e da anestesia ambulatorial, uma avaliação pré-anestésica, com anamnese abrangente e detalhada e exame físico cuidadoso, é de fundamental importância.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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253 Crise convulsiva em pediatria por uso de
sevoflurano
Ana Carolina Lopes Pinheiro, Vivian Aguiar de Ré, Bruno Rebelo Lages da Silveira,
Enis Donizettti Silva
Hospital Sírio-Libanês
Introdução: O sevoflurano é amplamente utilizado na população pediátrica para indução e manutenção da anestesia, por apresentar perfil hemodinâmico estável e menor reatividade da via aérea quando comparado a outros
halogenados. Seu uso pode promover ativação da inibição gabaérgica e da excitação glutamatérgica, levando de
abalos musculares a convulsões, principalmente em crianças nas quais o sistema nervoso central não está totalmente desenvolvido. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 11 meses, 8 kg, internado para hepatectomia
esquerda por tumor mesenquimal hepático. Foi realizada indução anestésica inalatória com sevoflurano, acesso
venoso periférico e central e intubação orotraqueal. Durante a cateterização da artéria femoral, o paciente apresentou abalos musculares em membros superiores de curta duração. Foram colhidos exames laboratoriais sem
alterações. Após 15 minutos, o paciente apresentou uma crise convulsiva tônico-clônica com duração de 20 a 30
segundos e reversão espontânea. A conduta foi descontinuar o anestésico inalatório, administrando fenitoína 18
mg/kg, realizando novos exames laboratoriais e, após contato com Neuropediatra, solicitou-se ressonância magnética de crânio. Os exames não apresentaram alterações, permitindo o retorno do paciente ao centro cirúrgico
e a realização da cirurgia, sob anestesia venosa total, sem intercorrências. Discussão: A anestesia inalatória com
sevoflurano apesar de apresentar-se segura, pode gerar efeitos adversos como convulsões. O anestesiologista deve
estar preparado para um bom manejo destas intercorrências, garantindo-se a segurança do paciente no perioperatório e evitando a suspensão desnecessária de cirurgias.
Referências bibliográficas
1.

Constant I, Seeman R, Murat I – Sevofluraneandepileptiform EEG changes. Pediatric Anesthesia, 2005;15:266-274.

Conflito de interesse: nada a declarar.
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254 Anestesia geral em paciente com
sequência de Moebius: relato de caso
Marlon Kassawara, Gustavo Moraes, Guinther Giroldo Badessa, Luiz Fernando dos Reis Falcão
Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista (GAAP) – Hospital São Camilo
Introdução: A Sequência de Moebius (SM) é uma rara paralisia de nervos cranianos. Devido à presença de alterações craniofaciais, pode apresentar particularidades durante o procedimento anestésico. Relato de caso: Paciente
masculino, 2 anos, 10 kg, P II portador de SM submetido à cirurgia para correção de pé torto congênito. O exame
físico demonstrava preditor de via aérea difícil por redução da abertura oral. Tomografia de crânio com calcificação
nos núcleos dos nervos faciais bilateralmente. Exames do dia da cirurgia estavam normais. Em sala operatória, houve
monitorização obrigatória com pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso, cardioscopia e capnografia após o
acesso à via aérea. Indução inalatória com sevoflurano e intubação com fibroscopia pediátrica tubo 4,0 com balonete.
Após confirmação da intubação com capnografia, foi realizada complementação venosa com nalbufina, propofol e
cisatracúrio nas doses preconizadas. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrência. Ao final, foi extubado quando acordado e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com frequência cardíaca – FC de 110
bpm, pressão arterial – PA de 90x40 mmHg e SatO2 96% em ar ambiente. Discussão: A SM é uma doença rara com
desordem neurológica, caracterizada pela paralisia facial uni ou bilateral, podendo ocorrer paresia do VI, VII, IX e
X pares cranianos. A principal implicação anestésica em pacientes com SM é o potencial desenvolvimento de insuficiência respiratória no pós-operatório, ocasionado pelas anormalidades orofaciais, podendo ocorrer de rotina o difícil manuseio da via aérea. A presença de refluxo gastroesofágico, associado à hipotonia, pode aumentar o risco de
aspiração perioperatória. A avaliação pré-anestésica cuidadosa e o uso de monitorização adequada tornam seguro o
procedimento anestésico nestes pacientes.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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256 Anestesia venosa total em paciente com
osteogênese imperfeita
Gilvandro Lins de Oliveira Júniort, Desiré Callegari; Deise Salette; Matheus Medici
Faculdade de Medicina do ABC
Introdução: A osteogênese imperfeita (OI) é uma patologia hereditária rara, com incidência de 1/10.000, que acomete o tecido conjuntivo, causando fragilidade e deformidade óssea e patologias associadas, tais como: cardiopatias
congênitas, anormalidades neurológicas, distúrbios metabólicos, disfunção plaquetária, doenças articulares e odontológicas. Essas podem fazer parte do quadro clínico, interferindo na escolha da anestesia. O objetivo neste relato de
caso foi descrever uma anestesia venosa total para tratamento de uma fratura de fêmur em paciente portador de OI.
Relato de caso: Paciente NDA, feminino,14 anos e 8 meses, ASA II, 45 kg, submetida à cirurgia de osteotomia e osteossíntese do fêmur direito sob anestesia geral venosa total e peridural lombar. Indução venosa com midazolan, fentanil, propofol e atracúrio, manutenção com propofol e remifentanil, peridural com ropivacaína, morfina e fentanil.
Os parâmetros ventilatórios foram ventilação mecânica ciclado à volume. Ao final do procedimento, o paciente foi
extubado e acordado sem referir dor. Discussão: O relato de caso visou mostrar ao anestesiologista a necessidade de
traçar um planejamento anestésico, no intuito de diminuir os riscos de suas complicações (por exemplo, hipertermia
maligna), além de alertar à possibilidade de patologias associadas como: cardiopatias, via aérea difícil e distúrbios
hematológicos e metabólicos.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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126 Feocromocitoma com comportamento
atípico: relato de caso
Fernando Martinez Sanches, Rodrigo Ortega Muniz de Farias, Luiz Fernando Lima Castro
CET Integrado de Campinas
Os feocromocitomas são tumores neuroendócrinos secretores de catecolaminas. A dificuldade do manuseio anestésico nos pacientes portadores desses tumores está justamente no controle hemodinâmico durante a cirurgia. Têm-se,
como paradigma, que, do momento da indução anestésica até a remoção do tumor, deve-se manter o paciente vasodilatado devido à intensa liberação de catecolaminas. Todavia, após sua ressecção, o anestesiologista deve se preparar
para evitar a hipotensão severa, utilizando-se de vasopressores. Este caso relata uma quebra desse paradigma, cuja
paciente permaneceu em estado hipertensivo após a remoção do tumor. Relato de caso: Paciente do sexo feminino,
39 anos, 58 kg estado físico I (ASA), com quadro de hipertensão arterial sistêmica, seguido de episódios intermitentes de taquicardia, sudorese, intensa cefaleia pulsátil e picos hipertensivos autolimitados, ou não; medicada com prazosina 2 mg, duas vezes ao dia. Os exames laboratoriais resultaram em: HB=11,9 mg/dL, HT=36,2%, 25.4000 plaquetas, Ca=9,8 mEq, Na=138 mEq, K=4,3 mEq, TSH=0,292 UI, ACTH=17,9 UI, calcitonina=2,0, TTPA=39 segundos
e INR=0,99. Foi submetida à ressecção videolaparoscópica eletiva, recebeu midazolam 15 mg via oral, 60 minutos
antes do procedimento. Foi monitorizada com pressão arterial (PA) invasiva, PVC, ECG, SpO2 ETCO2, analisador de
gases e sonda vesical. Indução da anestesia com 30 mcg de sufentanil, 100 mg de propofol, 50 mg de rocurônio, IOT
com pico hipertensivo (PAM>100 mmHg), manutenção com sevoflurano 4%, O2/ar comprimido 50%, logo após iniciada infusão de nitroprussiato de sódio com 69 mcg/kg/minutos. Durante o procedimento cirúrgico, em uso de altas
doses de nitroprussiato de sódio, ocorreram picos hipertensivos (PAM>200 mmHg), necessitando-se de fentolamina durante a manipulação do tumor e estruturas próximas. Após retirada do tumor, a paciente manteve-se hipertensa (PAM>140 mmHg), não sendo possível suspender o vasodilatador. A paciente foi levada à Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), após oito horas apresentou episódio de hipotensão arterial, sendo retirado o vasodilatador. Evoluiu
com boa estabilidade hemodinâmica nas 48 horas seguintes, recebendo alta hospitalar. Discussão: A prevalência da
doença é de 1 a 2:100000 habitantes, sendo 1:1000 hipertensos e 4:1000 procuram tratamento. Aproximadamente
70% dos tumores secretam predominantemente noradrenalina, 30% secretam adrenalina e, raramente, dopamina.
Neste caso em questão, a paciente, de forma atípica, apresentou comportamento hemodinâmico fora do esperado,
sendo impossível a retirada do nitroprussiato de sódio após a remoção glandular.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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133 Aspiração do conteúdo gástrico durante
anestesia para biópsia de próstata
Mariano Paiva Souza, Marco Antonio Dias Jogaib, Adriana de Pinho Carvalho Demoner,
Elialba de Farias Cascudo
Hospital Regional do Gama
Introdução: Aspiração pulmonar é definida como a inalação de conteúdo da orofaringe ou estômago, por meio da
laringe para o trato respiratório baixo. O grau do comprometimento pulmonar, que pode ocorrer após a aspiração,
depende da quantidade e da natureza do material. A pneumonite aspirativa (síndrome de Mendelson) é a lesão química causada pela inalação de conteúdo gástrico estéril. Uma revisão na literatura indica que a aspiração pulmonar
do conteúdo gástrico no período perioperatório é episódio relativamente de baixa ocorrência, e sua incidência tem
pouco se modificado nos últimos anos. Um estudo europeu observou que a incidência de aspiração variou de 0,7 a
4,7 por 10.000 anestesias. Outra publicação realizada no mesmo continente, dez anos depois, observou uma incidência de 2,5 por 10.000. Justificativa e objetivos: A ocorrência perioperatória de aspiração do conteúdo gástrico é
um evento pouco frequente, porém suas consequências podem ser devastadoras ao paciente. O objetivo deste relato
foi descrever um caso de broncoaspiração durante anestesia para biópsia de próstata. Relato de caso: Paciente de 58
anos, estado físico I ASA, submetido à biópsia de próstata sob anestesia venosa com fentanil e propofol e suplementação de oxigênio por meio de máscara facial. Apresentou regurgitação do conteúdo gástrico, que foi identificado
inicialmente pela dificuldade na ventilação pulmonar e pela presença de líquido no suporte sob sua cabeça. Foi realizada aspiração e assistência manual da ventilação até o despertar. Foram feitas radiografias de tórax no pós-operatório. Observou-se grande nível hidroaéreo em topografia de estômago e condensação em lobo inferior de pulmão
esquerdo. O paciente foi internado para realização de exames laboratoriais e tratamento clínico. Um novo exame
radiográfico do tórax após 24 horas foi feito, no qual observou-se resolução da condensação em pulmão esquerdo.
Diante da evolução favorável, teve alta hospitalar em 24 horas. Conclusões: Regurgitação e broncoaspiração podem
ocorrer em pacientes submetidos à anestesia venosa, mesmo quando observado o tempo de jejum. Assim sendo, faz-se mister estudar os fatores de risco para esses eventos, bem como o manejo clínico após sua ocorrência.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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172 Relato de caso: isquemia cerebral por
hipofluxo após intoxicação hídrica na
ressecção transuretral de próstata
Marcelo Stucchi Pedott, Emilio Carlos Del Massa, Tarcisio Vieira Ramos, Fabiana Fontes Vieira
CET Casa de Saúde Santa Marcelina
Introdução: Hiponatremia dilucional por ressecção transuretral de próstata (RTUP), que é uma complicação pouco
comum, porém possível, em uso de glicina como solução de irrigação. Relato de caso: Paciente de 71 anos, ASA II,
hipertenso, 70 kg, indicado à RTUP. Foi anestesiado por bloqueio subaracnoide com 15 mg de bupivacaína hiperbárica e fentanil 25 mcg com bloqueio sensitivo até T-8. Aos cinco minutos do fim da cirurgia, o paciente evoluiu
com confusão mental e crise convulsiva, sendo intubado ainda em SO. Utilizou-se sódio (Na+) sérico de 109 mg/dL.
Foi reposto sódio 1,5%, segundo a fórmula de Adrogué (70 mL da solução em uma hora) com melhora do quadro
e extubação do paciente, que foi encaminhado para a recuperação anestésica (RA). Na+ sérico foi para 120 mg/dL.
Ao apresentar hipotensão na RA, a equipe de Cirurgia Geral foi acionada (ao invés da equipe de anestesia), que iniciou reposição hídrica sem boa resposta da pressão arterial (PA). Quando a equipe de anestesia foi finalmente acionada, o paciente estava com SatO2 90%, PA 80x40, FC130, sudoreico, confuso, em acidose metabólica e respiratória,
com Na+ 135 mg/dL. Foi imediatamente intubado e noradrenalina foi introduzida, com melhora do quadro clínico-metabólico. Apresentou crise convulsiva, mesmo sedado com midazolam e fentanil, sendo introduzida dose de ataque e manutenção de fenitoína. Troponina e ECG sem alterações. Após estabilização do quadro, dois dias depois,
o paciente foi extubado sem intercorrências. Em avaliação da equipe de Neurologia, identificou-se diminuição discreta de força em MSD e desorientação em tempo e espaço. Na tomografia computadorizada (TC) do crânio, evidenciou-se área hipodensa em região frontal direita compatível com AVE isquêmico agudo, provavelmente causado
por hipofluxo cerebral durante hipotensão prolongada. Em quatro dias, o paciente já apresentava melhora completa
da confusão mental, mas manteve a diminuição de força em MSE (grau 4), recebendo alta hospitalar. Conclusões: O
paciente apresentou uma complicação comum durante uma RTUP, que tem consequências mesmo após estabilização da hiponatremia, o que neste caso ocorreu dentro da sala de cirurgia. A hipotensão, devido à intoxicação hídrica,
pode ocorrer e, como exemplifica este caso, traz suas consequências. A equipe de anestesia é a mais preparada para
enfrentar tais complicações e, principalmente na RA, deve ser prontamente acionada para evitar piora do caso ou
complicações irreversíveis.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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182 Fatores associados à síndrome de
intoxicação hídrica em cirurgias
endoscópicas
João Manoel Silva Jr., Tatiane Bezerra Moura, Fernando Augusto Mendes Nogueira, Luiz
Gustavo Fredenhagem Victória
Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira – IAMSPE
Justificativa e objetivos: A Medicina endoscópica está cada vez mais sendo utilizada atualmente, porém, não é isenta
de riscos. Assim, faz-se necessário descrever uma das mais perigosas complicações deste procedimento, a intoxicação
hídrica. Este estudo avaliou os fatores de risco associados com tal síndrome em cirurgias endoscópicas com fluido
de irrigação no intraoperatório. Métodos: Estudo de coorte prospectivo. Foram incluídos pacientes com idade ≥18
anos, submetidos a cirurgias endoscópicas que utilizaram fluidos de irrigação no intraoperatório. Pacientes em uso
de diuréticos, insuficiência renal, distúrbios cognitivos e hiponatremia prévios à cirurgia, gestantes e pacientes moribundos foram excluídos. Os pacientes foram divididos em dois grupos, conforme quadro clínico ou não de intoxicação hídrica, que incluiu pelo menos dois sinais ou sintomas da síndrome. Resultados: Incluiu-se 181 pacientes e
houveram 39 exclusões, portanto 142 preencheram os critérios. Um total de 21,8% dos pacientes apresentou sinais
ou sintomas de intoxicação hídrica, com maior ocorrência em ressecções de próstata, seguida de histeroscopias,
ressecções de bexiga, artroscopia de joelho e ombro, respectivamente, 58,1, 36,9, 19,4, 3,8 e 3,2%. Comparados os
grupos, apresentaram associação com sinais ou sintomas de intoxicação hídrica na análise univariada: idade, sexo,
tabagismo, cardiopatia, ASA, sódio sérico ao final da cirurgia, total de fluido de irrigação administrado, ressecção
transuretral de próstata e histeroscopia. Entretanto, apenas idade (OR=1,048), sódio sérico (OR=0,962) e volume do
fluido de irrigação administrado no intraoperatório (OR=1,001) foram variáveis independentes na regressão múltipla. Discussão: O presente estudo foi um dos poucos na literatura que correlacionou os sinais e os sintomas de intoxicação hídrica com todos os tipos de cirurgias endoscópicas, que utilizam fluido de irrigação no intraoperatório, e
chamou atenção para a elevada ocorrência do problema nesses tipos de cirurgias. Conclusões: Sinais ou sintomas
de intoxicação hídrica têm grande ocorrência em cirurgias endoscópicas, sendo que o sódio sérico ao final da operação, a quantidade do fluido de irrigação e a idade foram fortes fatores independentes associados com a síndrome.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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203 Reversão do bloqueio neuromuscular com
Sugammadex em portador de miastenia
Viviane de Oliveira Nogueira, Edmur Moura Sales Neto, Christiano Matsui, Rafael Macedo Coelho
CET Santa Casa de São Paulo
A miastenia gravis (MG) é uma doença autoimune, caracterizada pela diminuição e disfunção dos receptores nicotínicos pós-sinápticos da junção neuromuscular (JNM), com incidência de 14/100.000. Seu tratamento é feito com
anticolinesterásicos, corticoides e plasmaferese em alguns casos. No perioperatório, a monitoração da JNM é vital
quando são utilizados bloqueadores neuromusculares, mas seu uso ainda é controverso nesta situação. Após o
advento do Sugammadex, a reversão do bloqueio neuromuscular (BNM) ficou mais eficiente e previsível para o uso
do rocurônio. Este relato mostra a reversão do BNM no portador de MG. Mulher de 41 anos, 64 kg e 1,45 m de altura,
com antecedente de MG e timectomia, submetida à adrenalectomia esquerda videolaparoscópica por feocromocitoma, em uso de piridostigmina 60 mg três vezes ao dia, prednisona 10 mg/5 mg intercalados uma vez ao dia e prazosina 2 mg, uma vez ao dia. A paciente foi monitorada com ECG em DI, DII e DIII, pressão arterial invasiva, oximetria
de pulso, capnografia, débito urinário, temperatura esofágica e TOF – a cada 15 minutos. Foi induzida anestesia geral
com propofol 130 mg, sufentanil 50 μg; foi aferido TOF (T4/T1 de 1,1) e administrado rocurônio 30 mg, em seguida.
A anestesia foi mantida com isoflurano e remifentanil. No intraoperatório, não houve labilidade hemodinâmica e
uso de fármacos vasoativos. Após duas horas e 35 minutos, T4/T1 era de 0,22, utilizando-se Sugammadex 140 mg e
evoluindo T4/T1 para 0,8 e posterior 0,99. Ventilação e extubação não apresentavam intercorrências. A paciente evoluiu bem e recebeu alta hospitalar após cinco dias. Anatomopatológico negativo para feocromocitoma, sugestivo de
hiperplasia adrenal. Em condições normais, 25 a 30% dos receptores nicotínicos são necessários para manter a transmissão neuromuscular efetiva. O restante dos receptores (70 a 75%) são chamados de ‘margem de segurança’. Na MG,
esta ‘margem de segurança’ é menor, levando resistência ou imprevisibilidade ao BNM despolarizante e maior sensibilidade ao BNM adespolarizante. Assim, a monitoração e a reversão do bloqueio neuromuscular em portadores de
MG são vitais para o cuidado do paciente. A gama ciclodextrina – Sugammadex – liga-se seletivamente a moléculas
livres de rocurônio, formando-se um complexo inativo e, assim, eliminando-o, levando à reversão do bloqueio neuromuscula, sem contar com a acetilcolina e os receptores nicotínicos. Essa pode ser uma alternativa na MG, como
a literatura mostra em alguns relatos, porém sem estudos controlados ainda, devido à raridade dessas afecções e à
recém-introdução do fármaco na clínica.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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227 Contenção de gastos: um relato de
cistectomia radical com baixo custo
anestésico
Gustavo de Albuquerque Cavalcanti Mendes, Fabio Zanatta Gonçalves
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Introdução: Apesar de muitas vezes ser difícil quantificar, o papel do anestesiologista na contenção de despesas é
evidente. Com a crescente preocupação dos gestores em saúde em reduzir o excesso dos gastos, os departamentos de
Anestesiologia em todo o mundo têm sido continuamente pressionados a diminuírem o gasto com o manejo anestésico dos pacientes, mantendo-se a segurança da anestesia e contribuindo para a distribuição de dividendos. Relato
de caso: Paciente do sexo feminino, 60 anos, 70 kg, 1,63 cm, diagnosticada com carcinoma urotelial de alto grau e
tratada com cistectomia radical. Portadora de hipertensão arterial, em uso oral de atenolol 50 mg, hidroclorotiazida
50 mg e captopril 50 mg, e diabetes II não tratada, classificada como ASA 3. Os exames pré-operatórios revelaram:
Hb=12,4 g/dL, Ht=36,6%, TTPA=29,3 segundos, TP=100%, INR=1,0, Na(s)=133 mEq/L, K(s)=5,1 mEq/L, Ur=40
mg/dL, Cr=1,2 mg/dL, glicemia de jejum=187 mg/dL, radiografia de tórax e eletrocardiograma (ECG) sem alterações. A paciente foi monitorada com oximetria de pulso, ECG, pressão arterial (PA) invasiva, capnografia, diurese,
termômetro esofágico e pressão venosa central (PVC). Iniciou-se anestesia com 2 mg de midazolam, posterior punção peridural em L2-L3, infundiu-se 8 mL de bupivacaína s/v 0,25%, com passagem de cateter peridural. Indução
anestésica com 30 µg sufentanil, 5 mg pancurônio e 100 mg propofol. Foi mantida hipnose com 0,6% de isoflurano.
Após intubação, iniciou-se pelo cateter de peridural, solução de bupivacaína s/v 0,1% associada a 5 mcg/mL, fentanil
em BIC. Consumo total de medicações: sufentanil 30 mcg, pancurônio 8 mg, propofol 100 mg, forane 20 mL, bupivacaína 0,1% 38 mL, fentanil epidural 100 mcg e morfina epidural 2 mg. A paciente evoluiu estável tanto no intra
como no pós-operatório (ENV variando de 0 a 3), o cateter peridural foi sacado no terceiro dia de pós-operatório.
Discussão: A utilização de fármacos mais novos e mais caros precisa ser ponderada com constante treinamento da
equipe em relação às reais indicações dos mesmos e aos gastos com o procedimento anestésico. Os departamentos
de Anestesiologia necessitam racionalizar a conduta anestésica dos pacientes, identificando-se as particularidades de
cada serviço e percebendo em que passo da conduta anestésica estão os maiores gastos. O anestesiologista tem papel
central nesse processo. Este relato demonstrou que é possível, mesmo em uma cirurgia de grande porte, economizar no perioperatório, inclusive utilizando uma técnica anestésica com analgesia segura, eficiente e de baixo custo.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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144 Satisfação do paciente e dor em
facectomia por facoemulsificação com
anestesia tópica associada à lidocaína
intracameral
Manuela Bezerril Cipião Fernandes, Gregório Carolino Vasconcelos, Kérsia Gomes Ribeiro,
Cláudia Regina Fernandes
Centro Cearense de Oftalmologia
Introdução: São diversas as técnicas anestésicas para cirurgia de catarata, dentre elas a anestesia tópica. Vários fatores estão envolvidos na escolha, tais como: necessidade ou não de acinesia ocular, uso de anticoagulantes, grau de
cooperação do paciente, dentre outros. O objetivo deste estudo foi avaliar a hemodinâmica perioperatória, a dor e a
satisfação do paciente em facoemulsificação sob sedação leve associada à anestesia tópica com injeção intracameral
de lidocaína. Métodos: Quantitativo, prospectivo, não randomizado. Os critérios de inclusão foram os pacientes submetidos à facectomia por facoemulsificação, operados pela mesma equipe em um período de 70 dias, totalizando 106
pacientes. Realizou-se sedação com midazolam 3 mg, associado à anestesia tópica com cloridrato de proximetacaina
0,5% (colírio anestésico) e injeção intracameral de lidocaína 2%, sem conservantes pelo cirurgião. Foram registrados
PAS, PAD, FC e SpO2 nos seguintes momentos: antes do início da cirurgia, após a injeção intracameral de lidocaína e após aposição da lente intraocular. A escala de satisfação com a anestesia de Iowa (ISAS) e a Escala Analógica
Visual da Dor (EVA) foram aplicadas ao final da cirurgia e oito horas após o procedimento. A estatística foi: teste
T pareado para dados paramétricos e o teste de Wilcoxon para dados não paramétricos. Resultados: Foram avaliados 106 pacientes, idade média de 65,9 anos (48 a 86), peso médio de 68,1 kg (46 a 98), 73% do sexo feminino, 64%
eram ASA 2. O tempo cirúrgico médio foi de 11,2 minutos (de 5 a 25). Não houve diferença estatisticamente significativa entre as pressões sistólica e diastólica, frequência cardíaca e SpO2, avaliadas nos quatro momentos do perioperatório (p<0,005). Ao final da cirurgia, 73% apresentaram EVA de 0,11,3%; 1,19,7%, entre dois e oito. Após oito
horas de cirurgia, 98,1% apresentaram EVA 0 e 1,9%, EVA 1, havendo diferença significativa entre os dois momentos
estudados (p=0,000). A média de escores na escala ISAS, ao final da cirurgia, foi de 2,87 (2,36-3) e oito horas depois,
2,99 (2,63-3), apresentando diferença significativa (p=0,000). Conclusões: A técnica anestésica proposta mostrou-se
eficaz do ponto de vista hemodinâmico e do controle da dor, com satisfação máxima dos pacientes, especialmente
quando avaliada oito horas após o procedimento.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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149 Avaliação da necessidade de exames
pré-operatórios em facectomia por
facoemulsificação com anestesia tópica
associada à lidocaína intracameral
Rodrigo Vicentini Fernandes de Souza, Manuela Bezerril Cipiao Fernandes, Kersia Gomes
Ribeiro, Cláudia Regina Fernandes
Centro Cearense de Oftalmologia
Introdução: Devido à faixa etária dos pacientes submetidos à cirurgia de facoemulsificação, há alta prevalência
de comorbidades. Com a opção por anestesia tópica associada à sedação, elimina-se o risco de hematoma peri ou
retrobulbar associado à punção na anestesia. Elimina-se, assim, a necessidade de suspensão de anticoagulantes pelo
paciente. O objetivo deste estudo foi avaliar a necessidade da solicitação de exames pré-operatórios na cirurgia de
catarata por facoemulsificação sob sedação leve, associada à anestesia tópica com injeção intracameral de lidocaína.
Métodos: Quantitativo, prospectivo e não randomizado. Os critérios de inclusão foram os pacientes terem sido submetidos à facectomia e operados pela mesma equipe em um período de 70 dias. Realizou-se sedação com: midazolam 3 mg, associado à anestesia tópica com cloridrato de proximetacaina 0,5% (colírio anestésico) e injeção intracameral de lidocaína 2%, sem conservantes pelo cirurgião. Foram registrados PAS, PAD, FC e SpO2 antes e ao final
da cirurgia. Em todos os pacientes, foram observados exames pré-operatórios (hematócrito, hemoglobina, glicemia
e ECG) e complicações clínicas intra e pós-operatórias. Foi utilizada estatística descritiva e teste T pareado.
Resultados: Foram avaliados 106 pacientes, idade média de 65,9 anos (±7,5), peso médio de 68,1 kg (±12,1), 73% do
sexo feminino, 64% eram ASA II; 57% eram hipertensos, 18% eram diabéticos, 9% eram coronariopatas e 28% apresentavam outras comorbidades. Dos exames pré-operatórios, 29% apresentavam eletrocardiograma anormal, hemotócrito médio de 41,3% (±3,8), hemoglobina média de 13,6 g/dL (±1,4) e glicemia média de 107 g/dL (±43,2). Antes
do procedimento anestésico cirúrgico, a média da pressão arterial sistólica foi de 128,5 mmHg (±17) e a média da
diastólica foi de 76,3 mmHg (±11). Ao final, a média das sistólicas e diastólicas foram, respectivamente, 129,7 (±18)
e 74,2 mmHg (±10), não havendo diferença estatisticamente significativa entre os dois momentos nas PA, FC e SpO2
(p>0,05). O tempo cirúrgico médio foi de 11,2 minutos (5 a 25). Não houve complicações clínicas intra ou pós-operatórias. Conclusões: A técnica anestésica proposta mostrou-se eficaz do ponto de vista hemodinâmico, e a incidência de complicações resultou em zero, o que nos leva a questionar a real necessidade da solicitação de exames pré-operatórios de rotina, estando o paciente clinicamente estável e compensado no dia da cirurgia.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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224 Anestesia em paciente portador de
trombastenia de Glanzmann: relato de caso
Cynthia Beatriz Tostes Ferreira, Juarez Mundim Ribeiro, Vera Coelho Teixeira, Izabela
Magalhães Campos
Hospital Felício Rocho
Introdução: A tireoidectomia pode cursar com uma série de complicações, algumas potencialmente fatais, como o
desenvolvimento de hematoma no sítio cirúrgico com consequente comprometimento das vias aéreas superiores,
sendo o risco maior em pacientes portadores de coagulopatias. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 59 anos,
portadora de diabetes mellitus e trombastenia de Glanzmann. Passou por vários episódios de equimoses espontâneas na infância e metrorragia na menarca. Foi submetida à histerectomia total após parto normal, complicado por
hemorragia grave. História familiar positiva para o distúrbio. Eutiroídea e com controle glicêmico satisfatório, em
uso de metformina. Alérgica à sulfadiazina, AAS e Micropore®. Realizou-se avaliação pré-anestésica para tireoidectomia total, devido a bócio multinodular. Foi encaminhada à Hematologia, que recomendou o uso pré-operatório
de ácido trenexâmico, reserva de plaquetas, infusão perioperatória de ácido aminocaproico e analgesia sem uso de
anti-inflamatórios. Foi submetida à cirurgia sob anestesia geral balanceada. Procedimento anestésico-cirúrgico sem
intercorrências. Permaneceu em observação na SRPA por seis horas, recebendo alta para a enfermaria. Administrou-se ácido trenexâmico no pós-operatório imediato até o 15 DPO, quando recebeu alta hospitalar. O exame anatomopatológico mostrou bócio coloide. Discussão: A trombastenia de Glanzmann é um distúrbio hemorrágico raro, de
herança autossômica recessiva, caracterizada por deficiência ou anormalidade do complexo glicoproteico IIb/ IIIa
da membrana plaquetária, indispensáveis para a agregação e interação das plaquetas com o fibrinogênio, componentes fundamentais da hemostasia primária. O tratamento dos episódios hemorrágicos e sua prevenção são possíveis
somente mediante terapia substitutiva com transfusão plaquetária. Entretanto, a transfusão de hemoderivados deve
ser muito criteriosa e reservada aos casos estritamente necessários, devido ao risco de transmissão de doenças infecciosas e desenvolvimento de aloimunização. Terapêuticas alternativas, como o uso de drogas antifibrinolíticas, são
um excelente coadjuvantes na profilaxia do sangramento. Ainda que a trombastenia de Glanzmann seja uma doença
com potencial de produzir episódios hemorrágicos graves, seu prognóstico é satisfatório, desde que sejam antecipados os riscos e fazendo uso criterioso da transfusão plaquetária. Uma equipe multidisciplinar é necessária para que
o procedimento seja planejado e realizado com segurança.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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143 Anestesia para cesariana em gestante
portadora de baixa estatura, deformidade
vertebral acentuada, pré-eclâmpsia grave
e via aérea difícil
Eliane Cristina de Souza Soares, Camilla Frota Barroso, Walkíria Wingester Vilas Boas, Jaci
Custódio Jorge
Hospital Municipal Odilon Behrens
Introdução: A displasia espondiloepifisária é uma doença autossômica dominante rara (3 a 4:1.000.000), na qual
alterações no colágeno do tipo II resultam em deformidades ósseas graves, baixa estatura e problemas visuais/auditivos. Este relato apresentou o caso de uma gestante portadora desta doença associada à pré-eclâmpsia grave, via
aérea difícil e indicação de cesariana de urgência. Relato de caso: 32 anos, primigesta, portadora de displasia espondiloepifisária com baixa estatura (100 cm/43 kg), cifose torácica e lordose lombar acentuadas e luxação de quadril/
pé torto congênitos. Evoluiu na 28ª semana de gestação com pré-eclâmpsia grave e sinais de iminência de eclâmpsia,
sendo indicada cesariana após corticoterapia pela rápida evolução e piora do quadro e evidências ultrassonográficas de sofrimento fetal. Avaliação pré-anestésica mostrou Mallampati IV, protrusão mandibular grau B, mobilidade
cervical limitada, dispneia leve, derrame pleural/ascite, edema generalizado e ausência dos distúrbios de coagulação. Foi realizada ultrassonografia (US) lombossacral, que possibilitou localização dos interespaços e imagem adequada do ligamento amarelo em L3/L4, com marcação do ponto de punção cerca de 4 cm à esquerda da linha média.
Usando esta referência, realizou-se punção única com agulha Touhy 17 G e inserção de cateter peridural 19 G. Foi
administrada lidocaína 2% com adrenalina (1:200.000) em doses tituladas de 5 mL, associadas a 100 mcg de fentanil espinhal até a obtenção do bloqueio sensitivo em T4 (15 mL). A paciente manteve-se hemodinamicamente estável durante o procedimento, recebendo 10 mL/kg de cristaloides. Material para acesso emergencial à via aérea difícil
mantido em sobreaviso. Foi extraído RN masculino com 790 g, sem sinais de deformidades ósseas, Apgar 2/7 em 1/5
minutos. Analgesia para o pós-operatório com 2 mg de morfina peridural e 40 mg de tenoxican EV após clampagem do cordão. A paciente foi encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) com boa evolução, alta hospitalar
em sete dias. Discussão: A US lombossacral fornece informações valiosas para a realização de punções neuroaxiais,
que podem ser cruciais nos casos de difícil palpação dos pontos anatômicos ou de deformidades da coluna vertebral.
Neste caso, a ultrassonografia foi fundamental na identificação do ponto de punção, o qual se localizou em topografia
pouco usual. Ela permitiu a realização, com punção única, de uma peridural intermitente em um caso, no qual, sem
esta ferramenta, tanto o bloqueio quanto a anestesia geral iriam representar um grande desafio.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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250 Tribo Zoé: experiência de anestesia em
condições remotas e inóspitas
Bruno Francisco de Freitas Tonelotto, Enis Donizetti Silva, Claudia Marquez Simoes, Celso
Borges
Hospital Sírio-Libanês
Anestesia em situações remotas e inóspitas é um grande desafio de logística e execução. O presente relato enfocou procedimentos cirúrgicos realizados no Alto Tapajós (Floresta Amazônica – 300 km de Santarém), na reserva
de índios isolados Zoé (tribo conhecida como um dos últimos povos Tupi na Amazônia, composta atualmente por
251 pessoas). Muitas mortes foram contabilizadas desde o contato inicial com o homem branco. O aporte em saúde
em atendimento e infraestrutura clínica permitiu a recuperação demográfica e a estabilização do quadro de saúde.
A política da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para tratamento de populações indígenas isoladas prevê cuidado integral, no intuito de promover proteção ao índio isolado, devido à suscetibilidade ao contato com populações
com hábitos, costumes e patógenos autóctones. A assistência médica a essa tribo, a cargo do doutor Erick Jennings
Simões e da Enfermeira Suely Brito Pinto (residente na reserva), permitiu o diagnóstico de seis casos de colecistopatia calculosa e três, de hérnia inguinal. Apoiados pela organização não governamental (ONG) Projeto Saúde e Alegria, dirigida pelo doutor Tozzi, foram contatados dois cirurgiões (doutores Averbach e Hayek) com ampla experiência em cirurgia laparoscópica, além de um anestesista, que colaborou no planejamento e na execução das cirurgias,
realizadas na própria reserva de maneira pioneira. Gestão junto a empresas e hospitais possibilitou doação de materiais descartáveis, empréstimo de equipamentos e apoio logístico para transporte destes até a tribo. O posto local da
FUNAI possui uma estrutura de atendimento médico com sala de cirurgia (aproximadamente 4x8 m), na qual foram
instalados equipamentos, mesa cirúrgica e uma cama de recuperação pós-anestésica. Utilizou-se a farmácia como
sala de apoio e o consultório para avaliação pré-anestésica. Na área externa, instalou-se uma rede para recuperação
final antes de alta para a Enfermaria. Foram realizadas nove anestesias para colecistectomias laparoscópicas e herniorrafias abertas, com anestesia geral venosa, máscara laríngea e infiltração de anestésicos local. A recuperação pós-anestésica deu-se sob supervisão na SO. Todos os pacientes submetidos às cirurgias tiveram alta em menos de 24
horas com pronto reestabelecimento. O acompanhamento no pós-operatório constatou total recuperação funcional
e resolutividade cirúrgica. O evento cirúrgico, inédito em área indígena e em localização remota na Amazônia, foi
resultado do empenho coletivo e voluntário de um grupo de médicos especializados, apoiados por entidades filantrópicas e privadas.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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257 Anestesia em paciente com síndrome de
Möebius: relato de caso
Mônica Calil Borges Ferreira, Alexandre Almeida Guedes, Ana Paula Soares, Marcela
Nogueira de Oliveira
HU – UFJF
Introdução: A sequência de Möebius (SM) é uma rara paralisia do sexto e sétimo nervos cranianos. Alterações craniofaciais estão presentes em aproximadamente 90% destes pacientes, o que pode tornar a intubação traqueal muito
difícil. A SM cursa com paralisia facial parcial, dificuldade de deglutição e perda parcial do reflexo da tosse. Relatou-se o caso de um paciente pediátrico com SM, que possuía relato de secreção nasal clara e tosse seca. Relato de
caso: Paciente feminino, 3 anos, 18 kg, admitida para correção cirúrgica de estrabismo bilateral. À avaliação pré-anestésica, houve relato de síndrome de Möebius (paralisia facial bilateral) e de secreção nasal clara e tosse seca. O
exame físico normal e Tax=36,6 ºC, exames complementares (avaliação laboratorial rotineira e ECG) normais. Passado anestésico-cirúrgico (correção de pé torto) sem ocorrências. Indução inalatória com O2 + N20 + sevoflurano
e monitorização adequada para o caso (ECG + PANI + ETC02 + sp02 + analisador de gases). Após plano anestésico
adequado, realizou-se venóclise no MSE (22 g – teflon), fentanil (30 mcg ev) e rocurônio (10 mg ev). Foi inserida
máscara laríngea nº 2 com sucesso e anestesia mantida com O2 + isoflurano + ar medicinal, em sistema com reabsorvedor de CO2, em ventilação mecânica limitada à pressão, com parâmetros ajustados para manter normocapnia.
Administrou-se dexametasona (3 mg ev), dipirona (400 mg ev), cetoprofeno (40 mg ev) e metoclopramida (4 mg
ev). A cirurgia não teve intercorrências. Reversão do bloqueio neuromuscular com neostigmine (800 mcg ev) associado à atropina (400 mcg ev). Ao término, retirou-se a ML e a paciente foi encaminhada à SRPA, onde permaneceu por 60 minutos e recebeu alta para leito com dez pontos na Escala de Aldrette modificada. Reposição volêmica
total foi de 600 mL (solução fisiológica 0,9%). Discussão: Micrognatia, retrognatia, hipoplasia mandibular e fenda
palatina são algumas características destes pacientes. Em uma grande série, com 106 anestesias em pacientes com
SM, há descrição do uso da máscara laríngea em um caso. No presente trabalho, o uso da máscara laríngea foi realizado com sucesso. Há relato de aspiração pulmonar e obstrução respiratória na sala de recuperação, devido à dificuldade em deglutir e eliminar as secreções da boca e recomenda-se administrar antisialogogos, porém, neste caso,
não houve necessidade.
Conflito de interesse: nada a declarar.

Sao Paulo Med J. 2012; 130(Suppl)

65

Casos difíceis

260 Anestesia venosa total em paciente
portador de distrofia muscular de Becker
Helcio Antonio Putti, Felipe Motta Coli Putti, João Bosco do Amaral Soares, Yoshiharu
Edson Shirane
Hospital Escola da Faculdadede Medicina de Itajubá
Introdução: A distrofia muscular de Becker (DMB) é uma doença rara, progressiva e incapacitante, que pode culminar no óbito por disfunção ventilatória. Trata-se de
afecção, sendo geralmente diagnosticada na infância. Distrofia muscular se refere a um grupo de doenças genéticas degenerativas que afetam progressivamente a musculatura esquelética, sem qualquer anormalidade do neurônio motor. A DMB pode cursar com comprometimento cardíaco, caracterizado por arritmia e/ou insuficiência
cardíaca congestiva com miocardiopatia dilatada. Acredita-se que a ausência de sintomas cardiológicos deva-se, em alguns pacientes, à limitação de atividades físicas proporcionada diretamente pela doença muscular esquelética. Em algumas séries de pacientes com doença de Becker, foram encontradas alterações cardíacas em 60 a 70%
dos casos. Os portadores de DMB têm deleções moleculares nos genes da distrofina, levando à quebra da translação desta proteína e ao subsequente defeito na membrana
celular das células musculares. A incidência é de 3 para cada 10.000 nascidos vivos. O diagnóstico de distrofia é realizado por: dosagem de CK; detecção de deleção no
gene da distrofina em DNA de linfócitos periféricos e biópsia muscular, que é considerada o padrão-ouro para o diagnóstico, nos casos em que não se detecta deleção.
Esta desordem é tipicamente diagnosticada após os dois anos de idade, quando passam a ser evidentes os sinais e sintomas, tais como fraqueza muscular, que se inicia
nos quadris, na região pélvica, nas coxas e nos ombros, com pseudo-hipertrofia de vários grupos musculares, por exemplo, os da panturrilha. A doença é progressiva,
podendo, eventualmente, afetar os músculos esqueléticos, inclusive a musculatura respiratória e o coração. Os portadores de DMB dificilmente vivem após os 30 anos de
idade. Graves infecções pulmonares são a principal causa de óbitos. Com frequência, estes pacientes desenvolvem cardiomiopatia dilatada que pode estar associada com
incompetência da valva mitral (25% dos casos). Disritmias cardíacas e defeitos da condução elétrica também são comuns. A cifoescoliose é outra condição frequente, causando restrição pulmonar e, muitas vezes, necessitando de tratamento cirúrgico. A diminuição dos reflexos laríngeos e o prolongamento do tempo de esvaziamento gástrico aumentam o risco de aspiração. Assim, estes pacientes devem ser considerados de ‘estômago cheio’. Febre, sintomas de rabdomiólise (hipercalemia, mioglobinúria)
e espasmo de masseter são complicações descritas nas anestesias destes pacientes. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 26 anos, 56 kg, 1,61 m, IMC=21,6, creatino
fosfoquinase=1.918,00, desidrogenase lática=527,00, hemograma, glicemia e coagulograma normais, amilase 139, ECG com bradicardia sinusal, eletroneuromiograma
anormal, biópsia de músculo esquelético com histológico de hipotrofia difusa atingindo vários fascículos, Cormack e Mallampati I, classificação da ASA: estado físico
PS (P) I. Paciente portador de distrofia muscular de Becker e colelitíase. Foi administrada medicação pré-anestésica, midazolam de 7,5 mg via oral, 30 minutos antes do
início da técnica proposta (anestesia venosa total para a colecistectomia por videolaparoscopia). Ao exame físico, apresentava pressão arterial de 126x75 mmHg (média
de 96 mmHg), frequência cardíaca de 103 bpm, índice biespectral de 98, com ventilação espontânea e saturação de oxigênio de 99%. Foi realizada a monitorização com
eletrocardiograma, pressão não invasiva, oxímetro de pulso, índice biespectral, capnometria e TOF. Foi feita a punção venosa no membro superior esquerdo com cateter 22 G. A técnica anestésica realizada foi anestesia venosa total com: oxigênio e óxido nitroso a 50%, propofol alvo inicial a 1,5 mcg/mL, concentração no local efetor,
no qual perdeu a consciência, foi de 1,6 mcg/mL e a manutenção transoperatória variou entre 2 e 2,4 mcg/mL. O remifentanil na dose inicial foi de 0,1 mcg/kg/min.
durante cinco minutos até iniciar sonolência e queda da frequência cardíaca, a manutenção foi de 0,08 a 0,12 mcg/kg/min. e o bloqueio neuromuscular com brometo de
rocurônio foi de 0,3 mg/kg. Não houve necessidade clínica da reversão do bloqueio neuromuscular, respeitando-se o padrão de ventilação pela monitorização da sequência de quatro estímulos (Train of Four). Manteve-se boa estabilidade hemodinâmica durante o procedimento anestésico. Trinta minutos antes do término da anestesia,
iniciou-se analgesia por via venosa com dipirona 1,0 g, cetoprofeno 100 mg e cloridrato de tramadol 50 mg, associou-se a bromoprida 10 mg e a ondansetrona 8,0 mg. O
paciente foi encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), com alta após 90 minutos e sem intercorrências. Discussão: A anestesia venosa total pode
ser utilizada, desde que se tome cuidado com a cardiodepressão causada por alguns agentes e com a sensibilidade individual à depressão respiratória. Pacientes com DMB
têm sensibilidade aumentada aos bloqueadores neuromusculares não-despolarizantes, embora possam ser utilizados de maneira segura com monitorização adequada.
Especial atenção deve ser dada ao pós-operatório, quando é frequente a necessidade de assistência ventilatória. Os portadores de DMB, quando programados para um
procedimento anestésico-cirúrgico, necessitam de cuidados especiais, como avaliação pré-anestésica detalhada, com anamnese e exame físico dirigidos, cuidadosa seleção da técnica e dos agentes anestésicos e atenta monitorização pós-operatória, pelo risco de complicações nesse período. O comprometimento das funções pulmonar e
cardíaca, a possibilidade da ocorrência de hipertermia maligna, a maior sensibilidade aos bloqueadores neuromusculares e o aumento da morbidade pós-operatória são
alguns dos desafios enfrentados pelo anestesiologista. As preocupações anestésico-cirúrgicas recaem principalmente sobre as funções pulmonar e cardíaca, que devem
ser avaliadas criteriosamente devido ao prejuízo da função muscular. Estudos mostraram que 83% destes pacientes têm alterações do ECG, 26% apresentam insuficiência cardíaca, 31% exibem alterações na radiografia de tórax e 73% têm restrição pulmonar grave. No preparo pré-operatório, deve-se limitar a sedação. A succinilcolina e
os anestésicos halogenados devem ser evitados pela possibilidade de desencadearem hipertermia maligna. Além disso, os agentes inalatórios, principalmente o halotano,
além de deprimirem a respiração, estão também relacionados à elevação maciça da CPK, à mioglobinúria e à parada cardiocirculatória (PCR) nestes pacientes. A anestesia regional pode ser uma boa alternativa, quando possível, por causar depressão mínima dos sistemas respiratório e cardiovascular e exigir pouca manipulação de vias
aéreas. No presente caso, ao despertar, o paciente estava orientado, calmo, sem sinais de dor, nenhum residual de bloqueio neuromuscular, foi encaminhado para SRPA e
teve alta hospitalar no dia seguinte. Nenhuma intercorrência foi relatada durante o pós-operatório imediato. Conclusões: A anestesia venosa total com infusão contínua
de propofol e remifentanil, associados ao bloqueador neuromuscular brometo de rocurônio, mostrou-se uma boa opção anestésica para os pacientes portadores de DMB.
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261 Anestesia em paciente com Síndrome do
Homem Rígido: relato de caso
Sílvia Amália de Melo Moura, Suélleen Moura Lima, Emílio Carlos Del Massa, Tarcisio Vieira Ramos
Hospital Santa Marcelina
Introdução: A síndrome do homem rígido (SHR) é uma doença rara, caracterizada por rigidez e dolorosos espasmos musculares, desencadeados ou exacerbados por estímulo tátil ou auditivo e estresse emocional (cirúrgico). A
fisiopatologia é incerta e sugere uma disfunção na neurotransmissão gabaérgica, constatada pela observação da presença de anticorpos contra a descarboxilase do ácido glutâmico. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 57 anos,
46 kg, diabética insulino-dependente, portadora de SHR, diagnosticada em 2001. Foi indicada exérese de adenocarcinoma em reto distal. A paciente estava em uso de baclofeno 10 mg/dia, diazepam 30 mg/dia, clonazepam 6 mg/
dia, com controle parcial dos sintomas. Os achados pré-operatórios foram: ASA II, hipotrofia de membros inferiores com redução de força muscular Grau 2-3, membros superiores hipotrofiados com limitação à extensão do membro superior direito e força igualmente reduzida a grau 2-3, hiperlordose; ausculta cardiopulmonar sem alterações;
PA=110/70 mmHg; FC=70 bpm e Sat O2=97% (ar ambiente). Os exames pré-operatórios indicaram: eletroneuromiografia compatível com miopatia; ECG e raio X de tórax normais; Hb=10,6; Htc=32,9; 706.000 plaquetas; INR=0,92;
RTTPA=1,30; glicemia=271, Ur=22,8, Cr=0,62, Na=136, K=5,5 e dosagem de antígeno carcinoembrionário=5,24.
Em sala operatória (SO), após monitorização básica (ECG, PANI e SpO2), administrou-se midazolam 2 mg por venocath 20 G em MSD, com leve sonolência. Foi realizada após preparo, raquianestesia com agulha Quincke 26 G e 15
mg de bupivacaína hiperbárica. No perioperatório, manteve-se na posição de litotomia, O2 em máscara facial, com
saturação de 99 a 100% e estabilidade hemodinâmica. A duração da anestesia foi de 75 minutos. Paciente evoluiu
no pós-anestésico sem queixas álgicas e alterações hemodinâmicas. Recebeu alta da sala de recuperação pós-anestésica após três horas do início da anestesia com 10 da escala de Aldrete e Kroulik. Discussão: A anestesia regional
também é aceita como técnica anestésica em pacientes com SHR, sob sedação adequada. O uso de anestesia geral
em pacientes com a doença apresenta o risco aumentado de hipotonia pós-operatória, devido ao reforço da ação do
ácido gama-aminobutírico na transmissão sináptica pelas drogas que têm ação agonista gabaérgica utilizadas neste
tipo de anestesia, bem como pelo uso de bloqueadores neuromusculares. Além disso, o bloqueio regional proporciona adequada analgesia no pós-operatório, reduzindo a chance de desencadear ou exacerbar os sintomas característicos da doença.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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161 Bloqueio de gânglio estrelado em paciente
portadora de síndrome dolorosa complexa
regional
Gustavo Nascimento Silva, Ana Paula Soares, José Mariano Soares de Moraes, José
Francisco Nunes Pereira das Neves
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora
Introdução: A Síndrome Dolorosa Complexa Regional (SDCR) é uma entidade que traz grande angústia, não só
para o paciente, pelo quadro álgico incapacitante, como também para os profissionais de saúde que têm grande dificuldade em obter resultados positivos no tratamento. O objetivo deste artigo foi relatar o bloqueio de gânglio estrelado pela via anterior em paciente com dor crônica em MSD. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, negra, 35
anos, tabagista, obesa (IMC=54,9) e hipertensa em uso de hidroclorotiazida, amitriptilina e propranolol, iniciou quadro de dor súbita e de evolução progressiva em queimação em MSD, acompanhada de edema e calor. Negava trauma
ou processo invasivo cirúrgico local. Foi internada para investigação diagnóstica. Exames laboratoriais mostraram-se normais. Ao exame físico, notou-se edema em mão D e alodínia. Foi avaliada pela Neurologia com diagnóstico
de SDCR tipo I ou distrofia simpática reflexa e foi encaminhada ao Serviço de Anestesiologia para a realização de
bloqueio de gânglio estrelado, sendo executado por via anterior. Em decúbito dorsal, localizou-se um ponto a 2 cm
acima do extremo interno da clavícula e entre a borda interna da porção esternal do esternocleidomastoideo e a traqueia. Realizou-se botão anestésico com lidocaína a 2%. Entre a traqueia e a carótida, introduziu-se uma agulha 40
mm x 6 até contato com a apófise transversa de C7. Recuou-se a agulha 3 a 5 mm e injetou-se 5 mL de lidocaína a 2%
e 5 mL de levobupivacaína a 0,5%, após confirmação de punção venosa negativa. Paciente evoluiu com síndrome de
Horner analgesia significativa do membro. Discussão: A terminologia SDCR designa a condição dolorosa regional
associada às alterações sensoriais decorrentes de um evento nóxico. A dor é o sintoma principal, podendo estar associada à coloração anormal da pele, às mudanças de temperatura do membro, à atividade sudomotora anormal ou ao
edema. A fisiopatologia ainda é incerta, podendo ser decorrente do processo inflamatório desproporcional desencadeado após a lesão tecidual, resultado da liberação excessiva de mediadores químicos no local: bradicinina, leucotrienos, serotonina, histamina e prostaglandinas. Radicais livres de oxigênio também podem estar envolvidos. O bloqueio ganglionar simpático é uma opção ao tratamento, com resultado satisfatório na maioria dos casos.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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192 Dor oncológica de difícil controle: relato
de caso de uma provável tolerância ou
hiperalgesia induzida por opioide
Anaísa Caparroz Duarte, Neuce Maria Bortoloso Serafim, Guilherme Antonio Moreira de
Barros
Hospital das Clínicas de Botucatu, Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Paciente RAA, feminina, 45 anos, portadora de câncer do colo uterino em estágio avançado e sem possibilidade de
tratamento curativo, colostomizada, apresentando dor contínua em baixo ventre, latejante, de forte intensidade, que
se irradia para os membros inferiores, com piora à palpação. Em acompanhamento no serviço de dor com necessidade de doses crescentes de opioide (morfina de liberação lenta 500 mg 12/12 horas; morfina de resgate 90 mg até
de uma em uma hora), associado a adjuvantes (gabapentina, amitriptilina, dexametasona, paracetamol, haloperidol,
ondansentrona e lactulose) sem satisfatório controle da dor após cinco dias da introdução do esquema. Foi suspenso
a morfina e iniciou-se metadona, até dose de 60 mg de oito em oito horas, com resgate de 90 mg morfina, sem controle da dor no período de um mês. Foi internada para melhor manejo da dor com a utilização de PCA (analgesia
controlada pelo paciente), com morfina e cetamina (infusão contínua de 0,1 mg/kg/h da última), com adequado controle da dor durante um dia. Decidiu-se pela substituição da morfina por fentanil (250 μg/h), bólus (75 μg), associado aos adjuvantes previamente descritos. Paciente evoluiu, ao longo de três meses, com necessidade crescente de
fentanil, até a dose de 400 μg/h, bólus (120 μg) (usou uma média de 40 bólus diários) associado à cetamina. Apesar
de todas as propostas terapêuticas, a paciente quantificava a sua dor como de intensidade 9 (0 a 10, sendo 10 a pior
dor) todos os dias. No entanto, apresentava fácies tranquila e atitudes manipuladoras com os familiares e a equipe.
Houve adequado controle dos efeitos adversos e tentativa de alta hospitalar com prescrição de fentanil transdérmico,
respeitando o desejo da paciente, embora a família não tivesse recursos financeiros para tal. Discussão: Paciente
que apresentava necessidades de aumentos semanais das doses dos opioides para obter efeito analgésico adequado,
obteve controle parcial dessa tolerância com o uso da cetamina. A paciente, em várias ocasiões, recusou a proposta
da equipe para a realização de procedimentos invasivos de tratamento da dor. Como os mecanismos fisiopatológicos
propostos para a tolerância e hiperalgesia aguda aos opioides envolvem os receptores NMDA, o emprego de cetamina pode representar uma opção terapêutica. Assim, apesar da grande dificuldade em oferecer à paciente um tratamento que fosse considerado adequado pela mesma, a família reconheceu que o tratamento foi eficaz e que as características emocionais da paciente influenciaram negativamente.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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207 Bloqueio de gânglio ímpar para
tratamento de coccidínea guiado por
ultrassom: relato de caso
Marcelo Vaz Perez, Judymara Lauzi Gozzani, Thiago Alves Rodrigues, Thiago Ramos Grigio
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Introdução: O bloqueio do gânglio ímpar, também conhecido como gânglio sacrococcígeo ou de Walter, é realizado
para tratamento de dores perineais refratárias a terapias conservadoras. Localiza-se retroperitoneal, anterior à articulação sacrococcígea e marca a terminação da cadeia ganglionar simpática paravertebral. Relato de caso: Paciente
do sexo femino, 46 anos, 84 kg, desenvolveu, após trauma leve, dor sacroilíaca direita, com irradiação para cóccix.
Apresentava impossibilidade de decúbito dorsal, dor à flexão do joelho direito e à defecação, com importante limitação motora pela dor. Exames radiológicos estavam sem alterações (tomografia computadorizada e ressonância magnética). Referia escala numérica verbal (ENV) de 9 e fazia uso de carbamazepina 200 mg de 12/12 horas, amitriptilina 25 mg à noite, paracetamol 750 mg 8/8 horas e metadona 5 mg de 8/8 horas. Foram realizados quatro bloqueios
de gânglio ímpar (com intervalo de um mês entre eles), por técnica transdiscal, com injeção de 10 mL de solução
contendo bupivacaína sem vasoconstrictor a 0,25%, clonidina 50 µg, fentanil 50 µg e metilprednisolona 40 mg. Após
as quatro sessões, paciente referiu melhora importante do quadro álgico (ENV=4), seguindo com uso da medicação
antálgica prescrita. Após um ano e seis meses, paciente referia dor com ENV=8. Foi realizado bloqueio do gânglio
ímpar guiado por ultrassom e com perda da resistência. Ao fim de três sessões, referiu melhora da dor (ENV=3).
Discussão: Dores perineais crônicas de forte intensidade simpático-mediadas podem ser aliviadas por meio do bloqueio de gânglio ímpar. Acredita-se que o alívio da dor é devido ao bloqueio de fibras nociceptivas A-delta e C, bem
como das próprias fibras simpáticas. A complicação mais temida dessa técnica é a perfuração acidental de reto. Perda
de resistência aliada ao ultrassom, que orienta a identificação da articulação sacrococcígea, mostrou-se segura, eficaz e rápida.
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223 Estudo piloto: bloqueio facetário guiado
por ultrassom
Marcelo Vaz Perez, Judymara Lauzi Gozzani, Thiago Ramos Grigio, Emanuelle Lombardi
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
O bloqueio da faceta articular está indicado para o tratamento e diagnóstico das lombalgias e lombociatalgias com
alterações degenerativas ou inflamatórias da articulação facetária, que é uma articulação sinovial, envolvida por
uma cápsula ricamente vascularizada e inervada pelo ramo medial, do ramo dorsal, do nervo espinhal. O diagnóstico pode ser confirmado por tomografia ou ressonância magnética, que evidenciam assimetria articular, estreitamento do espaço facetário, esclerose subcondral, erosão ou hipertrofia facetária. Para o tratamento ou diagnóstico
desta síndrome, faz-se o bloqueio da articulação facetária. O padrão-ouro para este bloqueio é a utilização de fluoroscopia, que expõe o paciente e a equipe à radiação ionizante. O objetivo deste estudo piloto foi determinar se seria
possível a realização do bloqueio facetário, utilizando o ultrassom para visualizar a faceta articular. Foram selecionados quatro pacientes com lombalgia crônica, apresentando dor de forte intensidade, com média na escala numérica
visual (ENV) de 8 para serem submetidos ao bloqueio da articulação facetária, usando-se o ultrassom. Foi injetado,
em cada paciente, 1 mL de licocaína 1% sem vasoconstritor e 30 mcg de clonidina. O bloqueio foi realizado bilateralmente. Os pacientes apresentaram diminuição média da ENV para 4 na primeira semana e, na quinta, para 2. O
procedimento proposto de bloqueio facetário no presente estudo é efetivo, de fácil realização e seguro, podendo ser
uma arma útil no arsenal terapêutico para o tratamento e diagnóstico da dor lombar crônica. Além disso, não submete os pacientes e a equipe médica à exposição radiológica.
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229 Dor: Prevalência como queixa principal na
atenção primária à saúde
Korine Camargo, Flavia Lopes Enk, Mauricio Rizzi Macagnan,Pedro Henrique Lopes
ULBRA
Texto do trabalho: A atenção primária à saúde assiste pacientes com diversas queixas. A dor é uma das razões que
mais motivam a procura ao atendimento médico. O trabalho foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS)
que atende uma população de 3.768 famílias, com cinco equipes do Programa de Saúde da Família. Os dados foram
coletados durante três meses e a dor apareceu como queixa principal em 28,8% dos pacientes, superando as queixas
relacionadas à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus. Introdução: A dor é um dos sintomas mais importantes,
pois, além da alta prevalência, tem grande potencial de causar impacto negativo na qualidade de vida, mas, frequentemente, não é abordada da forma correta. Os objetivos deste trabalho foram: quantificar o número de pacientes que
buscam atendimento, tendo como queixa principal, a dor, quantificar o gênero e a faixa etária mais acometida pela
queixa e as condutas mais adotadas. Métodos: Estudo transversal, de janeiro a março de 2012, com amostra de 447
consultas. A coleta de dados foi realizada por um grupo de quatro acadêmicos da Universidade Luterana do Brasil,
distribuídos aleatoriamente. Resultados: No total, 28,8% apresentaram, como queixa principal, a dor. O gênero mais
prevalente foi o feminino, com 67,2%. Em relação à faixa etária, a média dos pacientes com dor foi de 56,8 anos. As
regiões sintomáticas mais prevalentes foram: cabeça, com 20,1%, coluna e membros inferiores, ambos com 17%,
e outras regiões, como garganta, ouvido e dores generalizadas, com 34%. A conduta mais encontrada foi a terapia
medicamentosa, correspondendo a 75,8%, sendo mais utilizados anti-inflamatórios, seguidos por analgésicos e antidepressivos. Conclusões: Os resultados deste trabalho apontam a dor como a queixa mais frequente dos pacientes
que procuram atendimento médico. Esses achados reforçam a importância do conhecimento, diagnóstico e manejo
adequado da dor. Concluiu-se que o ensino da dor é indispensável à formação médica, devendo estar presente desde
o início do curso, para que o sintoma não seja subvalorizado. Discussão: Um ponto importante é a predominância do
sexo feminino, que se sobressai na grande maioria dos estudos de dor crônica. Em relação à localização da dor, houve
predomínio da região craniana e da coluna vertebral. Considerando-se o gênero mais prevalente e a idade mais avançada, já esperavam-se esses locais como mais acometidos. O predomínio na prescrição de anti-inflamatórios e analgésicos pode ser um reflexo da dificuldade diagnóstica.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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235 Dor e doença de Machado-Joseph: relato
de caso
Flávia Aparecida Resende, Gustavo Márcio Silvino Assunção, Luiz Gustavo Alves Moreira,
Waldo Sapucaia Roland
CET/SBA de Anestesiologia do Hospital Felício Rocho
Introdução: A doença de Machado-Joseph (DMJ), também conhecida como ataxia espinocerebelar tipo 3, é uma
doença autossômica dominante neurodegenerativa de início tardio, média de 40 anos, que se localiza no braço longo
do cromossomo 14. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 42 anos, portador de DMJ e sem outras comorbidades. Ressonância magnética mostrando degeneração em vérnix e pedúnculo cerebelar. Foi passado anestésico cirúrgico de laminectomia sacral, devido a cisto de Tarlov, em 2007. Compareceu ao consultório da Clínica da Dor com
queixa de dor em membros inferiores, com padrão nociceptivo somático. Ao exame, apresentava nistagmo horizontal, Romberg positivo à direita, reflexos de membros inferiores e superiores normais. Demais sistemas estavam sem
alterações. Optou-se por tratamento medicamentoso com paracetamol associado a tramadol e extrato seco de Harpagophytum procumbens, que apresenta efeito anti-inflamatório e analgésico. Paciente relata melhora importante
da dor com a medicação e ainda está em acompanhamento. Discussão: DMJ envolve predominantemente os sistemas cerebelar, piramidal, extrapiramidal, neurônio motor e oculomotor, mas, recentes estudos com neuroimagem,
demonstram o envolvimento de outras áreas, como o tálamo e o córtex cerebral. Essa doença é causada por uma
mutação, repetição da sequência de nucleotídeos CAG, na região de codificação de proteína do gene ATXN3, localizado no cromossomo 14q32.1. A quantidade de repetições CAG está diretamente correlacionada com a gama, e a
gravidade das manifestações clínicas é inversamente correlacionada com a idade de início da doença. Apesar de ataxia cerebelar ser a característica predominante, os pacientes muitas vezes apresentam espasticidade generalizada progressiva, cãibras, perda de massa muscular e fasciculações da face e da língua. Outros achados característicos incluem
sinais extrapiramidais, como distonia e rigidez, exoftalmia e oftalmoparesia externa progressiva. O tratamento é sintomático e inclui aconselhamento genético, fisioterapia e avaliação da deglutição e da fala. O tratamento medicamentoso para depressão, distúrbios do sono, parkinsonismo, distonia, cólicas e dor é importante para melhorar a qualidade de vida dos portadores dessa doença.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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241 Tampão sanguíneo peridural cervical
para tratamento de fístula liquórica
espontânea: relato de caso
Fernanda Marques Ferraz de Sá, Adeli Lino Alfano, Cláudia Panossian Cohen, Enis
Donizetti Silva
Hospital Sírio-Libanês
Introdução: A formação de fístula liquórica espontânea, sem história de trauma ou punção de dura-máter, é causa
de cefaleia ortostática de difícil manejo clínico. Os pacientes podem apresentar sintomas associados, como dor local,
náusea, tremores, tontura e diplopia, e podem evoluir para complicações da hipotensão intracraniana com hematomas subdurais. Tampão sanguíneo peridural é aceito como padrão de tratamento após falha do conservador. Relato
de caso: MCRS, sexo feminino, 51 anos, estado físico ASA II, 70 kg, 1,72 m, ex-tabagista, sem comorbidades, alérgica
a mercúrio. Apresentou cefaleia postural (com melhora completa à posição supina) e dor em região occipital há 45
dias, sem déficits focais. Exame físico, incluindo neurológico, estava normal. Durante a internação, realizou ressonância nuclear magnética de coluna total, que identificou imagens compatíveis a fístulas liquóricas nas regiões cervical (C2-4) e torácica (T10-12). Foi estabelecido repouso, fisioterapia e tratamento com analgésicos por oito dias, sem
sucesso. Realizou-se tampão peridural com 18 mL de sangue venoso autólogo no espaço intervertebral entre L4-L5,
com auxílio de métodos de imagem. Houve melhora parcial dos sintomas, mas, no terceiro dia após procedimento,
apresentou novamente cefaleia de forte intensidade. Foi feito novo tampão peridural de sangue autólogo, sete dias
após o primeiro, em níveis C3-4 (8 mL) e T10-11(12 mL), com resolução gradual dos sintomas. Discussão: A formação de fístula liquórica espontânea tem etiologia ainda desconhecida e, apesar de rara, apresenta importante causa de
cefaleia postural. Avanços em técnicas de neuroimagem facilitaram o diagnóstico, a evolução e o controle da doença.
Embora o blood patch autológo seja o tratamento de escolha, apenas 57% dos casos são resolvidos na primeira punção, podendo ser necessárias outras para resolução completa. Tradicionalmente, pelas potenciais complicações da
punção peridural alta, a abordagem inicial é feita em nível lombar. Apesar da literatura relatar apenas dois casos de
bloqueio em níveis de C1-C2, acredita-se, da mesma forma que muitos autores, que esta, quando feita por profissionais experientes e de forma segura auxiliada por métodos imagens, possa ser a melhor abordagem.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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245 Abordagem da dor no paciente
demenciado
Ranaia Ferreira de Gouveia
Universidade de Ribeirão Preto
Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que, em 2025, o Brasil terá mais de 30
milhões de idosos, representando 15% da população total. A dor no idoso com doença de Alzheimer (DA) está entre
os fatores que mais alteram negativamente a qualidade de vida, por limitar atividades, aumentar agitação, estresse e
isolamento social. Métodos: Utilizando bases de dados, como PubMed e Scielo, foram reunidas as principais escalas de dor, são elas: Escala Quantitativa Verbal, Escala de Quantificação Numérica, Escala Analógica Visual, Escala
de Faces, Questionário de Dor de McGill e OLD CART. Instrumentos específicos foram desenvolvidos para melhor
avaliação na DA, incluindo: Assessment Discomfort Dementia, pacientes nos estágios intermediários e finais da DA,
não se comunicam e há sinais de desconforto físico ou afetivo, é necessária a investigação das causas e intervenção
não farmacológica e farmacológica; Discomfort Scale for Dementia of Alzheimer Type, observação da atitude verbal, expressão facial e postura corporal de desconforto na DA avançada e sem nenhuma comunicação verbal; Pain
Assessment in Advanced Dementia, avaliação da dor por meio do padrão respiratório, vocalização, expressão facial,
linguagem corporal e necessidade de consolo. Resultados: Paciente com dor leve deve receber analgésicos comuns
e adjuvantes, de acordo com a origem da dor. Na dor moderada, combina-se um opioide fraco com adjuvante de
acordo com a indicação. Para dor intensa, devem ser combinados os opioides fortes, como a morfina ou o fentanil
transdérmico, entre outros. Efeitos adversos devem ser monitorados e prevenidos. Conclusões: A escolha criteriosa
de qual escala utilizar, levando em consideração o nível da DA do paciente e a necessidade de uma equipe multidisciplinar capaz de identificar e tratar de forma correta esses pacientes, tem sido um grande desafio. A dificuldade ocorre
quando alterações comportamentais da dor são diagnosticadas de forma equivocada, como sinais encontrados na
DA. A detecção e o tratamento correto são estratégias eficazes e promovem um impacto significativo na qualidade de
vida dos pacientes e de seus cuidadores. Discussão: A avaliação da dor torna-se ainda mais complexa nestes idosos,
já que podem ser incapazes de expressá-la devido à DA. Podem manifestar a dor com alterações do comportamento,
do apetite e do ciclo sono-vigília. É necessário conscientizar os profissionais de saúde sobre a abordagem adequada
da dor e entender a experiência sensorial, afetiva, comportamental e cognitiva do indivíduo com dor.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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255 Bloqueio ciático-poplíteo contínuo em
paciente anticoagulado
Natália Chagas Montanha Castro, Arthur Vitor Rosenti Segurado, João Valverde, Pedro
Paulo Kimachi
Hospital Sírio-Libanês
Introdução: O bloqueio ciático-poplíteo contínuo é um método eficaz para o controle de dor em pacientes submetidos a cirurgias de tornozelo e pé e para o tratamento de dor crônica dos membros inferiores. A anticoagulação
impõe restrições à aplicação de técnicas anestésicas regionais pelo risco de complicações hemorrágicas por lesão vascular, principalmente em locais de difícil compressão do vaso. O uso do ultrassom para guiar o bloqueio promove
menor tempo de execução e menor risco de punção vascular acidental. Relato de caso: JD, 88 anos, sexo masculino,
apresentando isquemia crônica de MMII, com dor incapacitante. As comorbidades eram: insuficiência cardíaca congestiva (FE 30%), fibrilação atrial, insuficiência renal, neoplasia de bexiga, infecções do trato urinário de repetição,
miastenia gravis e passado de acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico, sem sequelas neurológicas. Encontrava-se em uso de: AAS, clopidogrel, warfarina, amiodarona, atenolol, hidralazina, espironolactona, furosemida, atorvastatina, cilostazol, piridostigmina, sertralina e decanoato de nadrolona. Os exames pré-procedimento resultaram:
TP=20,9; INR=1,7; creatinina=1,3; ureia=73; Hb=11,3 e Ht=36,1 e 212.000 plaquetas. O paciente foi submetido ao
bloqueio do nervo ciático-poplíteo guiado por ultrassonografia (USG): posicionado em decúbito lateral direito, com
perna esquerda fletida a 45º. Inserção de agulha contiplex touhy (100 mm) longitudinal ao transdutor linear, a 5 cm
da crista poplítea, imediatamente antes da divisão anatômica dos componentes tibial e fibular comum. Injeção de
20 mL de ropivacaína a 0,5% e passagem do cateter. Discussão: Com o avanço dos equipamentos e dos métodos de
ultrassom, é possível identificar com alta precisão estruturas vasculares e neurais, o que possibilita que a punção seja
mais precisa, tanto para atingir a área de interesse como para minimizar os riscos de lesão. Poucos estudos compararam o índice de complicações entre as técnicas guiadas por ultrassom e por neuroestimulação e, ainda, não verificou-se diferença no risco de complicações entre as técnicas, exceto a diminuição do risco de punção vascular acidental, sendo esta a única complicação em que a técnica de ultrassom apresenta menor incidência. Deve-se destacar
que os índices de sucesso e de complicações estão relacionados à experiência do profissional e, apesar das evidências
a favor do bloqueio guiado por ultrassom, ainda não se recomenda, formalmente, a realização deste procedimento
em pacientes anticoagulados ou portadores de coagulopatias.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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123 IAM com dor atípica no pós-operatório de
videoprostatectomia
Mauricio Marsaioli Serafim, Bruno Coutinho de Melo, Marcel Ferreira Rodrigues
CET Integrado de Campinas
Introdução: Fenômenos de isquemia miocárdica são relativamente comuns na RPA, com incidência entre 2 a 15%,
dependendo do grupo estudado. Apesar de sua incidência relativamente comum, seu diagnóstico é dificilmente lembrado. Isto deve-se a inúmeros fatores, tais como: efeito residual de fármacos, sedação e confusão mental do paciente,
apresentação variável do quadro álgico, entre outros. Consequentemente, o infarto miocárdico perioperatório é reconhecido geralmente de forma tardia (PO3 a PO5), resultando em alta morbimortalidade (30 a 70%). Relato de caso:
Paciente do sexo masculino, 69 anos, submetido à prostatectomia laparoscópica por adenocarcinoma de próstata.
Na avaliação pré-anestésica, referiu-se HAS e DM tipo II de longa data, recebendo metoprolol 25 mg e metformina
500 mg, ao dia. Apresentava exame físico normal, ECG com bloqueio divisional anterossuperior esquerdo e distúrbios de repolarização ventricular, sendo classificado como estado físico II da ASA. A cirurgia durou aproximadamente cinco horas, transcorrendo sem intercorrências significativas. O paciente foi encaminhado à RPA sem queixas. Cerca de uma hora após a entrada na RPA, queixou-se de dor intensa em ombro e cotovelo direitos. Segundo
familiares, já vinha sendo acompanhado por ortopedista por essa dor, sem melhora da sintomatologia. Foi solicitado ECG de 12 derivações (visto que o paciente apresentava vários fatores de risco para isquemia coronariana), que
demonstrou inversão de onda T de V1 a V5. O paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, em
seguida, à Unidade Coronariana específica, onde foram colhidas enzimas (CKMB e troponina), sem elevação, ecocardiograma sem comprometimento de função de bomba, caracterizando o caso como angina instável. À hemodinâmica, constatou-se obstrução parcial de coronária esquerda, sendo submetido à angioplastia primária com colocação
de stent. Discussão: A dor de isquemia miocárdica pode se apresentar de forma típica (em peso na região precordial,
que pode irradiar para o membro superior esquerdo) como também de formas atípicas, como região interescapular, base da língua, dentes, braço direito, epigastro e até pode ser indolor, ou com dor muito sutil, especialmente em
diabéticos. Se o anestesista que atende aos pacientes na RPA não cogitar a hipótese de IAM, frequentemente deixará
de fazer o diagnóstico. Portanto, todo paciente com dor típica ou atípica no hemicorpo superior (abdômen superior
acima), apresentando fatores de risco para síndrome coronariana, deve-se iniciar propedêutica específica.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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128 Avaliação da saturação arterial contínua de
oxigênio com uso de cateter de oximetria
de fibra óptica pediátrico: estudo piloto
Mariana Fontes Lima, Murillo Santucci Cesar Assunção, Luiz Fernando dos Reis Falcão
Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina
Objetivo: Como alternativa à monitoração da saturação arterial de oxigênio (SatO2) pelo uso da oximetria de pulso
nos casos em que há limitação do método, como em pacientes em uso de altas doses de agente vasopressor, ou nos
casos com grande comprometimento da perfusão periférica, propõe-se a utilização do cateter de oximetria de fibra
óptica pediátrico (PediaSat®) para mensuração da SatO2 contínua. Métodos: Estudo piloto em pacientes adultos com
indicação de medida invasiva da pressão arterial para procedimento cirúrgico eletivo. Foi realizada canulação da
artéria radial ou femoral, por técnica de Seldinger para inserção do cateter PediaSat®. Foram comparados os valores da SatO2 da gasometria arterial e da SatO2 medida com cateter de fibra óptica (PediaSat®), colhidos no mesmo
momento, em intervalos de 40 a 60 minutos. Resultados: Foram incluídos seis pacientes, sendo dois excluídos por
dificuldade de punção e progressão do cateter. A obtenção da SatO2 pelo cateter foi feita de modo simples. Das 16
medidas obtidas, as frequências das variações entre a SatO2 da gasometria e a medida pelo cateter foram: 10/16
(62,5%) de 0 a 3%; 4/16 (25%) de 3,1 a 5% e 2/16 (12,5%) de >5%. Quando comparada à SatO2 do oxímetro de pulso,
as frequências das variações foram: 10/16 (62,5%) de 0 a 3%; 5/16 (31,2%) de 3,1 a 5% e 1/16 (6,25%) de >5%. Em
todas as medidas, a SatO2 obtida pelo cateter foi inferior àquela obtida pelo método de controle. A canulação da artéria femoral apresentou melhor índice de qualidade dos sinal: IQS de 1 em 75% das medidas. Conclusões: Há viabilidade da medida da SatO2 de maneira contínua pelo cateter de fibra óptica pediátrico no paciente adulto. É necessário
um maior número de pacientes para validação da monitoração.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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194 Regurgitação do conteúdo gástrico
e importância da monitorização
ventilométrica: relato de caso
Alexandre Almeida Guedes, Daniele Barros Cazarim, Michele Barros Cazarim, José
Mariano Soares de Moraes
Hospital Regional de Barbacena – Rede FHEMIG
Introdução: A regurgitação do conteúdo gástrico é um evento raro, porém pode estar associado à alta morbimortalidade anestésica, haja vista a presença de resíduos gástricos na via aérea. Este relato descreveu um caso de regurgitação, ocorrido após indução da anestesia geral, em que a ventilometria pôde subsidiar a avaliação do evento.
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 61 anos, admitido para realização de gastrectomia por câncer. Tabagista
e etilista, negava comorbidades. Exames do dia anterior: Hb=9,2 g/dL e demais exames normais. Na SO, realizou-se acesso venoso profundo e peridural torácica (T11-T12) com injeção de morfina, fentanil, clonidina e levobupivacaína (0,125%). Após desnitrogenação, foi feita indução venosa com lidocaína, propofol e cisatracúrio. Iniciou-se
a ventilação manual sob máscara facial, o paciente apresentou regurgitação volumosa do conteúdo gástrico, sendo
procedida aspiração da cavidade oral e intubação orotraqueal. Não houve qualquer indício de broncoespasmo ou
obstrução respiratória. A PETO2 e as medidas ventilométricas mativeram-se normais. O procedimento durou 150
minutos. Foi feita reposição volêmica com cristaloide (2 L), hidroxietilamido (500 mL) e CH (uma unidade), com
diurese adequada. O paciente foi extubado e enviado à SRPA, onde permaneceu por duas horas, recebendo alta para
leito com 10 pontos na Escala de Aldrette modificada. Conclusões: A aspiração do conteúdo gástrico é evento inesperado na anestesia, cujo risco aumenta em cirurgias de emergência e procedimentos gastroesofágicos. A intubação
traqueal é o método mais importante para sua prevenção. A análise ventilométrica é um parâmetro de monitorização
que permite avaliar pacientes com possíveis aspirações traqueais do conteúdo gástrico.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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202 Comportamento da saturação venosa
central em pacientes submetidos à cirurgia
de grande porte com anestesia venosa
total: estudo piloto
Filipe Isper
Universidade Federal de São Paulo
Introdução: Na anestesia do paciente grave, a prevenção dos distúrbios da perfusão tecidual e manutenção adequada
da mesma são componentes essenciais que podem diminuir a morbimortalidade perioperatória. Um estudo observacional relatou que, durante a anestesia geral, a saturação venosa central de oxigênio (SvcO2) adequada deve ser
mantida em valores elevados, o que poderia corroborar para melhorar o desfecho clínico. Entretanto, não há dados
suficientes na literatura que apontem o comportamento da SvcO2 durante a anestesia geral venosa. Desta forma,
objetiva-se estudar o comportamento da SvcO2, correlacionando-a com outros parâmetros hemodinâmicos durante
a anestesia geral. Métodos: Estudo prospectivo de pacientes com idade ≥18 anos, submetidos a procedimento cirúrgico de grande porte, com indicação clínica de punção venosa central e monitoramento da pressão arterial invasiva.
A estratégia anestésica não contemplou nenhum tipo de otimização e seguiu o protocolo de manutenção habitual.
Foi feita indução da anestesia geral com fentanila (3 a 5 mcg.kg-1), propofol (2 a 3 mg.kg-1) e atracúrio (0,5 mg.kg1). A manutenção venosa total teve propofol (100 mcg.kg-1.min-1) e remifentanila (0,05 a 0,15 mcg.kg-1.min-1).
Foram avaliados pré-indução, durante a anestesia a cada 15 minutos, e pós-desintubação, os seguintes parâmetros:
pressão arterial média (PAM), saturação venosa central de oxigênio (SvcO2), FiO2, ETCO2, temperatura central,
índice cardíaco (IC), diurese, pressão venosa central (PVC), tipo e quantidade de expansores volêmicos. Resultados:
Foram incluídos nove pacientes, com idade média de 58,2±13,3 anos. A mediana da SvcO2 prévia à indução foi de
74%, sendo significativamente maior imediatamente após a indução da anestesia geral (86%, p=0,011) e manutenção
da anestesia (85,1%, p=0,008). A SvcO2, após a desintubação, não apresentou diferença dos valores prévios à anestesia (70%, p=0,758). Não se observou alteração do IC entre o pré e imediatamente após a indução (p=0,382), porém
houve redução significativa (IC 2,85 L.min-1.m-2) no intraoperatório (p=0,036). Conclusões: A anestesia venosa
total pode levar à diminuição do consumo de oxigênio, identificado pelo aumento da SVcO2 e redução do índice
cardíaco. Nesta série de casos, a SvcO2, como guia terapêutico para otimização, não parece ser adequada, visto que,
mesmo sem protocolo de otimização, a mesma se elevou e permaneceu dessa maneira.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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153 Efeitos determinados pela administração
subaracnoidea em punção única de
cetamina S a 5%, sem conservantes, sobre
a medula espinhal e as meninges: estudo
experimental em coelhos
José Admirço Lima Filho, Natália C. Fim, Felipe G. Valerini, Eliana M. Ganem
Faculdade de Medicina de Botucatu
Introdução: O alívio da dor é uma das atribuições do anestesiologista. Dentre os fármacos utilizados com esta finalidade, inclui-se a cetamina (bloqueador do receptor N-metil D aspartato). Ela pode ser administrada por diversas vias, dentre as quais a subaracnoidea e a peridural. Resultados de pesquisas clínicas e experimentais mostraram que a cetamina S foi eficaz no alívio da dor pós-operatória, quando introduzida no espaço peridural. Contudo,
quase nada se sabe sobre sua administração no espaço subaracnoideo. Foram descritas lesões neurológicas no tecido
medular de seres humanos e animais quando se utilizou a cetamina, com conservantes, no espaço subaracnoideo,
e as mesmas lesões foram descritas, em animais, com o fármaco desprovido de conservantes. Objetivo: Avaliar os
efeitos que a cetamina S a 5% sem conservantes, administrada pela via subaracnoidea em punção única, determina
sobre a medula espinhal e as meninges de coelhos. Métodos: Trinta coelhas jovens pesando entre 2.500 e 3.000 g,
com comprimento de coluna vertebral entre 38 e 40 cm, serão divididas, por sorteio, em dois grupos (G): G1 solução fisiológica 0,9%, G2 cetamina S 5% em volume de 5 µg por cm de coluna (0,2 mL). Após anestesia venosa com
cetamina e xilazina, será realizada punção subaracnoidea em S1-S2 guiada por ultrassom e a solução sorteada será
injetada. Os animais permaneceram em cativeiro por 21 dias sob observação clínica. Foram sacrificados por decaptação e foi retirada a porção lomossacral da medula espinhal para exame histológico. Resultados: No período de 21
dias, nenhum dos animais apresentou qualquer alteração ou incidente que levasse à exclusão. Após a avaliação histológica, sem o conhecimento dos grupos pelo avaliador, ambos os grupos apresentavam as mesmas características
histológicas e não mostravam sinais de destruição ou inflamação no sistema nervoso medular. Conclusões: A cetamina S+ sem conservantes pode ser utilizada em punção subaracnoide em coelhos com segurança de ausência da
lesão neurológica.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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163 Genotipagem em alta performance
do polimorfismo A118 G do receptor
opioide-mu: avaliação da distribuição
alélica no Brasil Central
Mauricio Daher Andrade Gomes, Felipe Machado de Moura Costa, Francisco de Assis
Rocha Neves
Universidade de Brasília
Introdução: Apesar de vastamente utilizados, os fármacos que agem pela ligação ao receptor opioide-mu apresentam elevada heterogeneidade em suas respostas farmacológicas. Há indícios de que o polimorfismo A118 G do gene
do receptor opioide-mu (OPRM1) influencie o limiar de dor e a resposta farmacológica aos opioides. A avaliação
da frequência do polimorfismo A118 G do gene OPRM1 na população brasileira ainda não foi descrita. O objetivo
deste estudo foi desenvolver um método de genotipagem do polimorfismo A118 G, pela reação em cadeia de polimerase quantitativa (qPCR), e descrever sua prevalência em uma população de pacientes do Brasil Central. Métodos:
O DNA foi extraído de leucócitos circulantes de 64 pacientes cirúrgicos do Hospital Universitário de Brasília. Oligonucleotídeos iniciadores específicos para cada variante A ou G do nucleotídeo 118 do receptor opioide-mu foram
criados para a realização da reação qPCR. A validação da genotipagem foi feita por sequenciamento, pela técnica
de Sanger. Os testes do qui-quadrado e t de Student foram usados para análise dos dados, e um valor de p<0,05 foi
considerado significativo. Resultados: Após otimização dos parâmetros da reação de qPCR, foram obtidas curvas de
amplificação, as quais, quando comparadas em relação à eficiência, permitem a identificação do genótipo referente
ao polimorfismo A118 G. Obteve-se 100% de correlação entre os dados da genotipagem por qPCR e os resultados
do sequenciamento. A frequência do alelo G foi de 18% (IC 95% 12,3-25,5%), sendo que 19 pacientes (29,7%) eram
heterozigotos, 43 (67,2%) homozigotos AA e 2 (3,1%) homozigotos GG. A distribuição genotípica estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg para o lócus estudado (p=0,95). Quando os pacientes foram divididos em relação à presença
do alelo G, não foram notadas diferenças em relação à distribuição de gênero, raça, idade ou tempo de educação. Discussão e conclusões: Diferentes estudos sugerem que o polimorfismo A118 G do receptor opioide-mu influencia a
percepção de dor de pacientes cirúrgicos. Entretanto, esses efeitos precisam ser melhor definidos. A partir dos dados
de prevalência que foram encontrados, novos trabalhos poderão ser desenhados para melhor definir o papel deste
polimorfismo em situações clínicas diversas na população brasileira. Além disso, desenvolveu-se um método rápido,
reprodutível e custo-efetivo de genotipagem do polimorfismo A118 G do gene do receptor opioide-mu, que poderá
ser utilizado em investigações futuras.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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201 Alergia à Sugammadex
Elton Lucio Silva De Souza, Fernanda Gardini Maciel Nishimura, Fabio Augusto
Schiavuzzo, Celso Augusto Martins Parra
Hospital Nove de Julho – Equipe Anestesiologia GADP-CATA
Sugammadex é uma versão modificada da gama-ciclodextrina, com núcleo lipofílico e periferia hidrofílica, e sua
estrutura envelopa os bloqueadores neuromusculares rocurônio e vecurônio, levando à antagonização dos mesmos.
LCB, 27 anos, masculino, 81 kg, 180 cm, tabagista (dez cigarros, por dia), em uso de omeprazol 40 mg, nega alergias préveas. ASA1, POT (seis meses) de dermolipectomia abdominal e infecção por S. aureus. Ultrassonografia
de parede abdominal encontrou coleção subcutânea moderada com presença de gás. Indicou-se limpeza cirúrgica,
debridamento e ressutura da parede abdominal. Foi realizado midazolam 7,5 mg IM como medicação pré-anestésica.
Optou-se pela realização de anestesia geral: indução com fentanil 250 mcg, propofol 150 mg e rocurônio 50 mg. Foi
realizada intubação orotraqueal e manutenção da anestesia com propofol e remifentanil. Logo após a indução, foram
realizadas as seguintes medicações: pantoprazol 40 mg, cetoprofeno 100 mg, dexametasona 8 mg, ondasetrona 8 mg
e dipirona 2 g. Não foi utilizado antibiótico, pois aguardava-se o antibiograma. Cirurgia ocorreu sem intercorrências durante 90 minutos. Ao fim do procedimento, o paciente foi descurarizado com Sugammadex 200 mg endovenoso em bólus e, após três minutos, apresentou rash cutâneo generalizado, hipotensão arterial (53x22 mmHg),
taquicardia (135 bpm) sem melhora após expansão volêmica com 1.000 mL de cristaloide e uso de doses escalonadas
de metaraminol e efedrina. Após realização de dois bólus de 100 mcg de adrenalina, ocorreu melhora hemodinâmica (PA=100x60). Foi então realizado hidrocortisona 500 mg e difenidramina 50 mg. Manteve-se rash com pápulas, máculas por todo corpo, edema labial, palpebral e escrotal, ausculta pulmonar normal. Foi mantido em IOT sob
sedação com midazolam, fentanil e encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sem drogas vasoativas.
O paciente foi admitido na UTI após um hora do início do quadro alérgico, sedado com PA=132x84 mmHg, FC=70
bpm, SatO2 100% com FiO235%, BRNF 2T s/s, MV+ s/RA, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Pele sem lesões evidentes, mas mantinha edema labial e palpebral leve. Foi extubado após três horas da entrada na UTI, onde ficou
por 24 horas, encaminhado ao leito em que ficou internado mais três dias fazendo câmara hiperbárica. A alergia ao
Sugammadex é um evento muito raro, com apenas um caso descrito na literatura internacional até o momento. A
ingestão diária de ciclodextrina é em torno de 4 g/dia. O paciente nunca havia recebido a medicação, portanto, acredita-se que ele deve ter sido sensibilizado pela ingestão oral de ciclodextrinas nos alimentos.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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221 Bloqueio neuromuscular afetado pelo uso
de drogas anticonvulsivantes
Maria Cristina Baptista Cardoso Paroneto, Flora Margarida Barra Bisinoto Martins,
Estefânia Campos Rafael, Luciano Moura Valadão
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Introdução: Pacientes cronicamente tratados com drogas anticonvulsivantes são resistentes aos efeitos dos bloqueadores neuromusculares (BNM). Esse efeito deve ser lembrado para que uma monitorização adequada do relaxamento muscular possa ser feita e problemas durante a anestesia sejam evitados. Relatou-se um caso de resistência aos
BNM. Relato de caso: Paciente de 50 anos, masculino, índice de massa corporal de 22 kg.m-2, ASA III, com diagnóstico de diabete mellitus, depressão, hipertensão arterial sistêmica e espondilodiscite. Em uso de carbamazepina (200
mg 12/12 horas), amitriptilina (25 mg/dia), clonazepam (2 mg/dia), heparina (5.00 0UI de 8/8 horas) e insulina NPH
(22 UI/dia). Programado para laminectomia sob anestesia geral. A indução anestésica foi realizada com midazolam
(5 mg), lidocaína (100 mg), fentanil (200 µg), propofol (180 mg) e cisatracúrio (10 mg). A monitorização utilizada
foi oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, eletrocardiograma e capnografia. Depois de ser iniciada a cirurgia, o paciente apresentou reações de movimentos musculares, típicas de curarização inadequada. Foi repetido o
cistracúrio (3 mg) e, 15 minutos após, o mesmo apresentou os mesmos sinais e nova dose de cisatracúrio foi repetida. A monitorização do bloqueio neuromuscular por meio da aceleromiografia, iniciada nesse momento, que mostrou valor de 40% da última resposta em relação à primeira, na sequência de quatro estímulos (“TOF”). Optou-se
por mudar a classe do BNM, utilizando se o pancurônio (8 mg), por disponibilidade, que foi repetido três vezes na
mesma dose, sem sucesso. A conduta foi utilizar o dobro da dose de cisatracúrio da indução, obtendo-se, assim, resposta zero, na sequência de quatro estímulos e também na contagem pós-tetânica. No final da cirurgia, o paciente
foi descurarizado com atropina e neostigmina em doses habituais, obtendo resposta de 90% na sequência de quatro estímulos. O paciente foi encaminhado para sala de recuperação anestésica, apresentando saturação de 92% com
uso de máscara de O2, frequência cardíaca de 98 bpm, três horas após a extubação apresentava saturação de 98% em
ar ambiente. Discussão: A etiologia do decréscimo na sensibilidade aos BNM é multifatorial. As drogas anticonvulsivantes são potentes indutoras do sistema enzimático microssomal hepático e apresentam também o potencial de
induzir alterações quantitativas e qualitativas na junção neuromuscular, que levam à resistência aos BNM.
Referência bibliográfica
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Soriano SG, Sullivan LJ, Venkata Krishnan K, et al. –Pharmacokinetics and pharmacodynamics of vocuronium in children
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138 Hipertermia maligna: dois óbitos na
mesma família. Como evitar?
Bruno Carvalho Deliberato, Maria Angela Tardelli, Helga Cristina Almeida da Silva, José
Luiz Gomes do Amaral
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo
Introdução: Hipertermia maligna (HM) é uma afecção hereditária e latente, caracterizada por resposta hipermetabólica aos anestésicos halogenados voláteis e à succinilcolina. O quadro clínico é variável e compreende desde formas
atípicas, hipertonia de masseter isolada, abortivas e até fulminantes (potencialmente fatal). A incidência internacional das crises de HM é de até 1:50.000 anestesias em adultos e 1:10.000, em crianças. Não há uma estimativa real da
incidência no Brasil. O teste padrão para o diagnóstico de suscetibilidade à HM é o de contratura muscular in vitro,
em resposta ao halotano-cafeína, após biópsia muscular. A orientação verbal e por escrito ao paciente/família após a
crise de HM, bem como a consulta pré-anestésica, são os meios para a triagem de pacientes suscetíveis à HM. Relato
de caso: A primeira morte com suspeita de HM na família ocorreu em 1990, no Hospital São Paulo-da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), após anestesia geral para cirurgia de emergência por ferimento por arma de fogo.
Na época, a família foi convocada várias vezes, sem sucesso, para comparecer ao hospital e receber orientações da
equipe médica sobre o risco de HM. A segunda morte aconteceu em 2002, também no Hospital São Paulo, após anestesia para cirurgia oftalmológica eletiva em paciente masculino, 12 anos, sobrinho-neto do primeiro. Nesse segundo
episódio, o anestesiologista não foi informado sobre o antecedente familiar, mas a família recebeu as orientações preventivas sobre o risco de HM. Após 22 anos, compareceu ao ambulatório do Centro de Estudo, Diagnóstico e Investigação de Hipertermia Maligna (CEDHIMA) paciente feminina, sobrinha do primeiro paciente, para avaliação de
suscetibilidade à HM solicitada por seus médicos durante planejamento de cirurgia eletiva. Foi, então, solicitado o
comparecimento de parente de primeiro grau que fizesse o elo com os parentes falecidos. Assim, posteriormente,
realizou-se atendimento de sua mãe, irmã do primeiro paciente falecido, sendo solicitada a biópsia muscular, ainda
não realizada. A avaliação familiar constatou a presença, em várias gerações, de malformações congênitas, doença
osteoarticular e suspeita de miopatia. Discussão: O antecedente familiar de HM pode ser omitido devido à orientação ausente ou insuficiente, ao fato de o paciente não dar importância ao problema, à falta de circulação da informação na família e à omissão intencional por medo de ter sua cirurgia suspensa/adiada. Durante a avaliação pré-anestésica, deve-se investigar o histórico do quadro clínico clássico, mas também manifestações clínicas que podem ser
sugestivas de quadros atípicos e quaisquer mortes familiares relacionadas à anestesia.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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139 Comparação das tireoidectomias
realizadas sob anestesia geral e
locorregional
Marco Aurélio Beloto de Souza
Faculdade de Medicina de Marília
Introdução: Anestesia local (AL) para tireoidectomias tem sido descrita desde o início do século 20. Sir Thomas Peel
Dunhill realizou a primeira em 1907. Porém, a anestesia geral (AG) continuava sendo a técnica de eleição. Atualmente, a necessidade de procedimentos mais curtos, com menor risco, fez com que as tireoidectomias sob AL fossem rediscutidas. Métodos: Estudo retrospectivo das tireoidectomias entre janeiro de 2006 e dezembro de 2007 na
Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). Resultados: Em 280 tireoidectomias, observou-se predomínio de AL
(59,9%) sobre a AG (40,1%), além da prevalência do sexo feminino (89,7% dos pacientes) –característico das tireoidopatias. A faixa etária mais prevalente ficou entre 21 e 65 anos (76,07%). O tempo cirúrgico médio na AL ficou em
2,53±0,79 h e, na AG, em 2,36±0,70 h, diferença que na prática se faz imperceptível. O custo da AG superou AL em
27,04%. O tempo de internação com AL foi de 14 horas e na AG mais do que 48 horas, no entanto, outras comorbidades podem ter colaborado para essa diferença. Ocorreram oito conversões de AL para AG, quatro por agitação do
paciente, dois por apneia e outros dois não relatados nas fichas de anestesia. Discussão: Hisham (2002) descreveu
65 casos de tireoidectomias com AL com baixa morbidade e menor custo, porém relata ser pouco utilizada atualmente. Spanknebel publicou, em 2006, uma meta-análise mostrando benefícios em custo, tempo e “monitoramento”
da voz no intraoperatório da AL sobre AG. A maioria dos autores ressalta a necessidade de mais estudos comparativos, principalmente sobre o custo das duas técnicas. Conclusões: A anestesia locorregional com sedação é uma técnica que exige experiência da equipe cirúrgica, mostrou-se segura e eficaz e teve um custo anestésico 27,04% menor
do que a geral. Essa disparidade seria ainda mais notória se fossem inclusos custos com tempo de internação maior
no grupo da AG.
Referências bibliográficas
1.

Hisham AN, Aina EN – A reappraisal of thyroid surgery under local anaesthesia: back to the future? ANZ J Surg, 2002;72:287-289.

2.

Spanknebel K, Chabot JA, Digiorgi M, et al. – Thyroidectomy using local anesthesia: a report of 1025 cases over 16 years. J Am
Coll Surg, 2005;201:375-385.

3.

Spanknebel K, Chabot JA, Digiorgi M, et al. – Thyroidectomy Using Monitored Local or Conventional General Anesthesia: An
Analysis of Outpatient Surgery, Outcome and Cost in 1194 Consecutive Cases. World J Surg, 2006;30:813-824.

Conflito de interesse: nada a declarar.

Sao Paulo Med J. 2012; 130(Suppl)

86

Gestão, qualidade e risco

147 Incidência de parada cardíaca em 42.221
pacientes submetidos à anestesia em
hospital universitário de atendimento
terciário
Wangles Pignaton, Priscila Sayuri Kusano, José Reinaldo Cerqueira Braz, Leandro Gobbo
Braz
Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista
Sendo a segurança do paciente uma preocupação rotineira do anestesista e a parada cardíaca (PC) um dos piores
desfechos em Medicina, objetivou-se determinar a incidência de paradas cardíacas (IPC) relacionada à anestesia em
hospital de ensino terciário. Foram analisados os dados de 42.221 pacientes consecutivos, submetidos à anestesia,
de 2005 a 2010. A PC foi definida como um evento que necessitou de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes na
sala de operação (SO) ou na sala de recuperação pós-anestésica. Os casos de PC foram identificados utilizando-se
um banco de dados e, após revisão por uma Comissão de Parada Cardíaca, o fator desencadeante foi determinado
– doença/condição do paciente, complicações cirúrgicas ou anestésicas. A IPC foi calculada em relação ao local de
ocorrência, à idade, ao sexo e ao estado físico, segundo a classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA),
ao tipo de atendimento e de anestesia, clínica cirúrgica e fator desencadeante. Utilizou-se a comparação múltipla de
proporções de Tukey e o teste do qui-quadrado, com intervalo de confiança de 95% e significância de 5%. Ocorreram
111 PC no período estudado, resultando em incidência de 26,3:10.000 anestesias. Não houve diferença estatística
da IPC em relação ao sexo. A maioria das paradas cardíacas ocorreu na SO. A IPC foi maior nas crianças abaixo de
um ano e em idosos, em pacientes com estado físico ASA III ou superior, em atendimento de emergência e durante
anestesia geral. A distribuição da PC, conforme a especialidade cirúrgica, demonstrou IPC significantemente maior
quando o paciente foi operado por duas ou mais clínicas (multiclínicas) e nas cirurgias cardíaca e vascular. A doença/
condição do paciente foi o principal fator desencadeante (21,3:10.000), seguida do fator cirúrgico (3,8:10.000) e anestésico (1,2:10.000). Entre as causas de PC atribuídas à doença/condição do paciente ou aos fatores cirúrgicos, a sepse
com falência de múltiplos órgãos foi a primeira causa de PC, seguida pela ruptura de aneurismas torácico, abdominal
ou cerebral. Os problemas ventilatórios originaram as paradas cardíacas, quando a anestesia foi o fator desencadeante. A IPC durante o ato anestésico-cirúrgico ainda continua elevada, mas a incidência por fator anestésico é baixa.
Os problemas ventilatórios representaram a principal causa anestésica de PC.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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156 Impacto na aprendizagem do interno em
estágio em Anestesiologia, tutorado pelo
residente
Diego Santiago Braga de Carvalho, Claudia Regina Fernandes, Francisco Naeff Oliveira
Alves Sousa, Cira Queiroz da Cunha
Universidade Federal do Ceará
Introdução: Na Universidade Federal do Ceará (UFC), o internato do curso de Medicina tem duração de dois anos,
dividido em quatro períodos permeando as áreas básicas: Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Saúde Comunitária. Em 2009, criou-se um programa de estágio opcional, de um mês, em Anestesiologia, tutorado pelos residentes, com minicurrículo e objetivos de aprendizagem predefinidos, abrangendo o conhecimento
básico sobre a Anestesiologia, de importância o médico generalista, em conjunto com aplicação de pré e pós-testes
cognitivos antes e depois do estágio. A residência médica de Anestesiologia da UFC é composta por nove residentes.
O número máximo de internos permitidos por mês é três. O objetivo deste estudo foi observar o nível de aprendizagem do interno mediante a aplicação de teste cognitivo antes e após um estágio com duração de um mês. Métodos:
No período de maio de 2009 a janeiro de 2011, aplicou-se pré e pós-testes, constando de 20 questões objetivas, sendo
16 de nível de complexidade 1 (conhecimento), 1 com nível de complexidade 2 (compreensão) e 3 de nível 3 (aplicação). Estatística: teste T pareado. Resultados: 56 internos de diferentes períodos estagiaram no serviço no tempo
referido. A média de acerto das questões de nível 1 no pré-teste foi de 47,3%, variando de 7 a 93%. No pós-teste, foi
de 87,4%, variando de 57 a 100%. A média de acerto da questão nível 2, no pré-teste, foi de 91,1% e, no pós teste, de
95,7%, quanto às questões de nível 3, a média de acerto no pré-teste foi de 58,1%, variando de 21 a 68%, enquanto no
pós-teste, foi de 79%, variando de 68 a 89%. A análise comparativa pelo teste T demonstrou que o índice de acerto do
pré para o pós-teste foi estatisticamente significativo (p<0,0001). Discussão e conclusões: Houve evolução na aquisição de conhecimentos referentes à especialidade, no que tange aos conceitos básicos à prática anestesiológica, de
relevante aplicação para o médico generalista. A tutoria prestada ao interno pelo residente se mostrou importante
para a aquisição deste conhecimento. Vale frisar que um estágio em que há objetivos de aprendizagem predefinidos
pode direcionar melhor os ensinamentos ao interno para os quesitos essenciais que ele levará a sua vida profissional.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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157 Reflexão sobre a qualidade da anestesia
mediante visita pós-anestésica na
residência
Francisco Naeff Oliveira Alves Souza, Claudia Regina Fernandes, Mara Aparecida de
Oliveira Maricato, Diego Santiago B. de Carvalho
Hospital Universitário Walter Cantidio/ Universidade Federal do Ceará
Justificativa e objetivos: Portfólio é um instrumento de avaliação, autorreflexivo, construído na forma de anotações,
que permite aos residentes participarem da formulação dos objetivos de sua aprendizagem e avaliarem seu progresso.
Um dos objetivos na construção de um portfólio em anestesia é analisar os resultados dos serviços prestados durante
a visita pós-anestésica. O objetivo deste estudo foi avaliar, mediante dados coletados nos portfólios dos residentes de
primeiro e segundo anos, aspectos relacionados à qualidade da anestesia ofertada. Métodos: No portfólio são anotados, para cada paciente assistido, dados demográficos e referentes ao período perioperatório. No ato da visita pós-anestésica, os residentes anotam dados sobre a percepção dos pacientes acerca do procedimento e das complicações
pós-operatórias relacionadas à anestesia. A análise foi feita por meio do programa Epi-Info. Resultados: Durante o
período de fevereiro a junho de 2011, três R1 e três R2 anotaram dados referentes a 1.151 pacientes, sendo 51,5%
do sexo feminino. A média de idade foi de 45 anos. Quanto ao grau de escolaridade, 70,1% tinham o Ensino Fundamental completo ou incompleto. Quanto ao estado físico, a maioria era ASA 1 (46,9%), seguido de ASA 2 (34,5%).
A grande maioria (70,7%) tinha um dia de internação aguardando o procedimento cirúrgico. Em apenas 56,9% do
total, realizou-se visita pré-anestésica. Um total de 46% dos entrevistados referiram sentir pouco ou nenhum medo
antes do procedimento. Dos que relataram medo, a maioria dos pacientes referiram temer mais a anestesia (53%)
do que a cirurgia (47%). O tipo de anestesia mais praticada foi a geral (48,52%), seguida de bloqueio do neuroeixo
(21,31%) e a sedação (14,81%). 73% indicaram grau máximo de satisfação com a anestesia. 47% dos entrevistados
referiram não sentir dor e 32% referiram sentir pouca dor no pós-operatório. 81,03% relataram ausência de náuseas
ou vômitos no pós-operatório. Conclusões: Os dados relatam o baixo índice de visita pré-anestésica na residência,
precisando de reformulações nos processos de pré-operatório. Na visão dos pacientes, o procedimento foi satisfatório e, embora a maioria dos clientes tenha se submetido à anestesia geral, houve um baixo índice de complicações do
tipo: dor, mal-estar, náuseas e vômitos, demonstrando qualidade nos serviços ofertados.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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176 Fatores de risco para ocorrência de eventos
adversos respiratórios no intraoperatório
Klaus Nunes Ficher, Luiz Fernando dos Reis Falcão, Maria Angela Tardelli, José Luiz Gomes
do Amaral
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo
Introdução: Eventos adversos respiratórios são a maior classe de complicações em anestesia, sendo associados à alta
mortalidade. Este estudo buscou identificar os fatores de risco para a ocorrência destes eventos no intraoperatório.
Métodos: Estudo descritivo retrospectivo, com análise dos relatórios de anestesias realizadas em um complexo hospitalar universitário da cidade de São Paulo no período de 31 meses. Os achados foram relacionados com estado
físico do paciente, especialidade cirúrgica, técnica anestésica e presença de residente. Foram excluídas as anestesias
cujos relatórios apresentavam preenchimento incompleto dos eventos adversos ou cirurgia ambulatorial. Os dados
não paramétricos foram representados por mediana e quartis e realizou-se correlação de Spearman. Dados categóricos estão representados por frequências absoluta e relativa e comparados pelo teste do qui-quadrado de Pearson.
Resultados: Um total de 39.834 anestesias foi realizado no complexo hospitalar, sendo 30.299 anestesias no hospital principal. Foram considerados 22.351 (73,8%) relatórios de anestesias válidos. Os eventos respiratórios mais frequentes foram: broncoespasmo (236; 1,1%), hipóxia (158; 0,7%) e hipoventilação (97; 0,4%). A mediana da idade
dos pacientes com evento respiratório foi de 30 (4 a 55) anos, sendo os pacientes sem evento de 36 (19 a 56) anos
(p<0,0001). Foram identificados como fatores de risco para a presença de eventos adversos na análise univariada
(p<0,05): estado físico P3 (OR=1,752; IC95% 1,421-22,161), P4 (3,674; 2,803-4,816), P5 (4,385; 2,460-7,819) e P6
(3,201; 0,985-10,402); cirurgias em caráter de urgência (1,283; 1,073-1,534), cirurgia toracopulmonar (3,453; 2,4914,787), pediátrica (2,346; 1,767-3,116), cardíaca (2,231; 1,642-3,031), cabeça e pescoço (1,886; 1,208-2,947), e otorrinolaringológica (1,787; 1,331-2,398); anestesia geral inalatória (1,810; 1,321-2,479) e balanceada (2,851; 2,349-3,461).
A presença de R1 (1,379; 1,123-1,694) e R3 (1,998; 1,549-2,579) esteve associada a evento adversos respiratório no
intraoperatório. Discussão: O conhecimento dos fatores de risco para evento respiratório possibilita a preparação e
a prevenção de complicações maiores, reduzindo a morbimortalidade dos pacientes cirúrgicos. Conclusões: Pacientes jovens, com presença de comorbidades em anestesia e controle de via aérea realizada por residentes do primeiro
e terceiro ano, caracterizam alto fator de risco para eventos respiratórios no intraoperatório.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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185 Avaliação da satisfação com o atendimento
em anestesia. O que realmente importa
para o paciente?
Vivian Brancalione Gonçalves, Eduardo Toshiyuki Moro, Alexandre Palmeira Goulart, Valter
Moreno Guasti
PUC São Paulo/ CET Sorocaba
Introdução: A incorporação do usuário na avaliação da satisfação com o atendimento tem sido valorizada por se
constituir um indicador sensível da qualidade do serviço prestado. No entanto, diversas variáveis podem confundir
os resultados da investigação. No presente estudo, um instrumento previamente validado para a avaliação da satisfação do paciente com o atendimento prestado pelo serviço de anestesia foi empregado para identificar a importância de algumas variáveis no perfil das respostas obtidas. Métodos: Cem pacientes submetidos à anestesia geral ou
subaracnoidea foram abordados no momento da alta hospitalar. Solicitou-se, a cada um que colocasse, em ordem de
importância para a determinação da satisfação com a anestesia, 23 itens (divididos entre fatores emocionais, físicos
e de relacionamento) utilizados em estudo prévio sobre a satisfação de pacientes italianos com o serviço de anestesia. Para cada questionário, as respostas obtidas foram reunidas e pontuadas da seguinte forma: seis pontos para o
item considerado o mais importante, cinco para o segundo item mais importante e até dois para o quinto item mais
importante. Os demais itens selecionados, mas não incluídos entre os cinco mais importantes, receberam um ponto
cada, enquanto os demais itens não selecionados não pontuaram. Foi analisada a relação entre as respostas obtidas e
algumas variáveis, tais como: idade, sexo, escolaridade, anestesias prévias ou tipo de anestesia. Resultados: Quando
as repostas foram comparadas entre as diferentes variáveis estudadas, observou-se que os itens mais frequentemente
citados foram os mesmos. No entanto, a ‘informação dada pelo anestesista’ foi mais importante para as mulheres
(p=0,05), enquanto a ‘sensação de segurança’ foi mais importante para os homens (p=0,02) e para aqueles submetidos à anestesia geral (p=0,02). Para os pacientes com idade menor que 55 anos (p=0,03) e aqueles com maior escolaridade, a ‘atenção dada ao paciente’ foi o item que recebeu maior pontuação (p=0,0002). Conclusões: Para a avaliação
da satisfação com o atendimento em anestesia, é preciso conhecer o que realmente importa para o paciente. Independentemente da variável estudada, os itens associados ao relacionamento e aos aspectos emocionais são considerados
mais importantes do que os associados aos aspectos físicos.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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188 Hipertermia maligna: associação entre
hipertonia do masseter, dismorfismos e
alterações osteoarticulares
Lélia Hanae Gonçalves, Marcelo Vaz Perez, Helga Cristina Almeida da Silva, José Luiz
Gomes do Amaral
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo
Introdução: Hipertermia maligna (HM) é uma doença farmacogenética. O quadro clínico é variável, compreendendo hipertermia, rigidez muscular, aumento do consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico, acidemia
(respiratória e metabólica), hiperpotassemia, rabdomiólise e mioglobinúria. A crise ocorre em pacientes com predisposição genética, quando submetidos à anestesia com relaxante muscular despolarizante e/ou halogenados. A rigidez
muscular pode ser generalizada (25%), mas há relatos de rigidez localizada apenas no músculo masseter (hipertonia
de masseter). O padrão-ouro para diagnóstico da HM é o teste de contratura muscular in vitro em resposta à exposição ao halotano-cafeína (in vitro contracture test – IVCT), após biópsia muscular. A suscetibilidade à HM pode estar
associada a alterações dismórficas e pode evoluir com problemas osteoarticulares e miopatia (doença do núcleo central ou central core disease). Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 5 anos, submetida à anestesia com halotano,
N2O e succinilcolina para realização de amidalectomia, apresentou espasmo de masseter grave e sustentável durante
a indução anestésica. A anestesia foi prontamente interrompida, realizou-se intubação orotraqueal e ventilação com
O2 100% por dez minutos. Após melhora do quadro de contratura, a paciente foi extubada e encaminhada à RPA
acordada, com reflexos presentes e temperatura axilar de 37,1 °C. Não foi utilizado Dantrolene, pois não era disponível no serviço. Não se verificou hipertermia, porém houve colúria por uma semana após o procedimento. A criança
apresentava pectus carinatum (progressivo desde os dois anos de idade), ligeira frouxidão ligamentar, dor muscular ao exercício físico e fadiga excessiva desde os três anos de idade. Na época, como a paciente não tinha peso suficiente para realizar a biópsia muscular, seus pais foram testados (mãe negativa e pai suscetível à HM – IVCT positivo
para cafeína). Após 15 anos, a paciente começou a apresentar luxação recorrente de ombro espontânea. Nova avaliação mostrou manutenção do pectus carinatum, pescoço curto, ptose palpebral bilateral, palato ogival, frouxidão
ligamentar e hipotonia intensa global. Paciente aguarda investigação com IVCT e anatomopatológico muscular para
pesquisa de miopatias. Discussão: Esse relato demonstrou a variabilidade da expressão clínica da suscetibilidade à
HM, que nessa família foi de crise que se manifestou como espasmo de masseter, até dismorfismos, alterações osteoarticulares e sinais clínicos de miopatia. O IVCT positivo no pai, confirmando-se a suscetibilidade à HM, reforça a
necessidade de investigação familiar pelo caráter autossômico dominante da doença. Algumas alterações dismórficas, alguns problemas osteoarticulares e algumas miopatias devem aumentar o índice de suspeição de HM. Pacientes
suscetíveis à HM devem ser acompanhados pela possibilidade de desenvolverem doenças associadas no futuro ou
progressão do quadro já instalado.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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214 Internamento não-planejado após cirurgia
ambulatorial: estudo retrospectivo
Hugo Eckener Dantas de Pereira Cardoso, José Admirço Lima Filho, Eliana Marisa Ganem,
Jeconias Neiva Lemos
Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlia de Mesquito Filho”
Introdução: A modernização da cirurgia ambulatorial iniciou-se na década de 1960. Nos dias atuais, 70% dos procedimentos cirúrgicos nos EUA são realizados em regime ambulatorial, os demais países vêm progressivamente
acompanhando essa tendência. Objetivo: Determinar a incidência, os fatores preditivos e os desencadeadores de
internamento não planejado após procedimentos ambulatoriais em hospital-dia no Itaigara Memorial Hospital-Dia.
Métodos: Foram analisados, retrospectivamente, todos os procedimentos ambulatoriais sob anestesia, sendo conduzido um estudo longitudinal retrospectivo, tendo como evento a presença de internamento não planejado e a descrição de suas características. Foram avaliadas informações referentes à avaliação pré-anestésica, ao procedimento
anestésico cirúrgico, à evolução do paciente durante o internamento no hospital dia e ao internamento em outra instituição, sendo estas correlacionadas ao internamento não planejado, passando por análise estatística. Resultados:
Foram analisados, retrospectivamente, 129.850 procedimentos, no período entre janeiro de 1998 e junho de 2010,
sendo encontrados 49 casos (0,038%) de internamento não planejado. A videolaparoscopia diagnóstica, a colonoscopia e a histeroscopia associada, ou não, à videolaparoscopia foram os procedimentos que mais determinaram internamento em números absolutos. Os principais motivos de internamento foram sangramento (32,7%) e dor (16,3%).
O tempo de anestesia e o índice de massa corpórea foram maiores entre os pacientes que tiveram internamento não
planejado. Os pacientes com estado físico ASA III apresentaram maior incidência de internamento, sendo internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Aqueles submetidos às cirurgias otorrinolaringológica e pediátrica tiveram maior incidência de internamento, sendo que os submetidos às cirurgias oftalmológica e coloproctológica tiveram maior incidência de internamento na UTI. Conclusões: A incidência de internamento não planejado foi baixa,
sendo que a população com internamento apresentou tempo de anestesia e índice de massa corpórea maiores do
que a população que obteve alta. Os pacientes com estado físico ASA III apresentaram maior risco de internamento.
Entre os pacientes internados, observou-se maior risco na população pediátrica, naqueles submetidos às cirurgias
otorrinolaringológica e pediátrica.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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222 Anestesiologia móvel: o anestesista e as
novas tecnologias
José Admirço Lima Filho, Diogenes Oliveira, Wilson Murici, Eliana Marisa Ganen
Faculdade de Medicina de Botucatu
Introdução: A anestesiologia foi uma das especialidades médicas que mais evoluiu nos últimos anos, e a informática
muito contribuiu para isso. Enquanto a maioria da população ainda refere ter medo ou ansiedade frente à necessidade de se submeter a procedimento anestésico, a especialidade e o profissional evoluem na mesma velocidade em
que os aplicativos e aparelhos eletrônicos são introduzidos dentro da sala cirúrgica todos os dias. A complexidade de
algumas ferramentas e a quantidade de informação aumentam a progressão geométrica frente aos olhos do anestesiologista, que trabalha com olhos e ouvidos grudados em dezenas de imagens e sons exibidos em várias telas a sua
volta, oriundos do paciente e orientados à manutenção da vida, do conforto e da segurança durante a cirurgia. A tecnologia móvel de acesso à informação médica já se faz presente em diversas salas cirúrgicas. O objetivo deste estudo
foi avaliar a utilização de dispositivos móveis pelos anestesiologistas, identificando-se o sistema operacional preferido e o perfil de utilização de aplicativos. Métodos: Foi aplicado questionário eletrônico, por meio da ferramenta
do website www.surveymonkey.com para 100 anestesiologistas de escolha aleatória pelo site da Sociedade Brasileira
de Anestesiologia. Os questionamentos realizados foram: utiliza smartphone?; em caso de positiva à resposta anterior, qual o sistema operacional do smartphone?; possui aplicativos médicos instalados no smartphone?; os aplicativos médicos servem para quais aplicações?; se bastante útil, quanto pagaria por um aplicativo médico para o smartphone?; possui tablet?; em caso de positivo à resposta anterior, qual o sistema operacional do tablet?. Resultados:
Após sete dias do convite eletrônico, 95 médicos anestesiologistas responderam ao questionário. A utilização dos
smartphones é de 83,2%, para tablets é de 51,1%. O IOS (Apple®) é o sistema operacional preterido para smartphones
(55,8%) e tablets (76,8%). A presença de aplicativos em smartphones é 72,6%, sendo sua principal utilização o cálculo
de medicações (78%). Discussão: A utilização de dispositivos móveis na prática anestesiológica é uma realidade na
maioria das salas operatórias. Os médicos anestesiologistas utilizam estas ferramentas com mais frequência para cálculo de medicações, consulta de condutas e protocolos e manejo da taxa de infusão de fármacos. Conclusões: O IOS
é o sistema operacional preterido.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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242 Náuseas e vômitos na sala de recuperação
pós-anestésica: perfil de incidência e
manejo no perioperatório em um hospital
privado terciário
Tiago Yoshimoto de Vilhena, Mellyane Borges Ribeiro, Claudia Marques Simões, Claudia
Panossian Cohen
Hospital Sírio-Libanês
Introdução: Náuseas e vômitos pós-operatórios são complicações temidas pelos pacientes1. Sua incidência é de 20
a 30%, mas, em determinadas populações, esse índice pode chegar a 79%, se não houver uma profilaxia adequada2.
Métodos: No período de 8 a 31 de março de 2011, realizou-se um estudo observacional de pacientes admitidos na
sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). Foram analisados: sexo, idade, cirurgia, anestesia, tempos de cirurgia e
anestesia em minutos, profilaxia e história prévia para NVPO ou cinetose, tabagismo, medicação de resgate, presença
de náuseas e vômitos. Aplicou-se o escore de risco simplificado de Apfel. Resultados: Foram avaliados 102 pacientes,
3,9% classificados como risco 0; 32,6%, risco 1; 45,5%, risco 2; 12,8%, risco 3 e 4,95%, risco 4. A incidência de NVPO
foi 9,9%, sendo náusea por 7,8% (n=8) dos pacientes e vômitos por 1,9% (n=2) dos pacientes e ambos sintomas em
apenas 0,9% (n=1). Dos pacientes observados, apenas 14% não receberam medicação profilática, destes, um apresentou vômito pós-operatório. Náusea intensa foi relatada por 1,98% dos pacientes, todos com risco 4, sendo que um
evoluiu com vômito apesar de medicação de resgate. Não houve casos de vômitos incoercíveis. Apenas 14,7% não
receberam profilaxia. Em 28,71% dos casos, houve correlação entre escore de risco simplificado de Apfel e a profilaxia utilizada. Não houve diferença na incidência de NVPO nas cirurgias abdominais e não abdominais (p=0,49;
OR=2,1). Não houve diferença entre a incidência de NVPO nos grupos que receberam, ou não, profilaxia (p=1,0;
OR=0,5). Não houve diferença estatística entre os grupos quanto ao tempo de permanência na SRPA (98±52 versus
79±42). Discussão e conclusões: NVPO é uma preocupação constante em relação aos pacientes cirúrgicos e, a despeito das recomendações existentes, seu manejo permanece conflitante. A baixa incidência encontrada se deve provavelmente ao fato de os pacientes terem recebido ao menos uma medicação profilática, não sendo utilizado escore
de risco simplificado para NVPO de Apfel como parâmetro para guiar a estratégia. Por ser uma complicação temida
pelos pacientes durante a recuperação, interpretou-se que os anestesiologistas são induzidos à utilização de medicação profilática a despeito dos escores de riscos validados.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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259 Aplicativos móveis para uso em
Anestesiologia: experiência do AXCALC
José Admirço Lima Filho
Faculdade de Medicina de Botucatu – Hospital Geral Roberto Santos
Introdução: A tecnologia da informação médica (TIM) já se faz presente em diversas salas cirúrgicas. Monitores
para os diversos parâmetros hemodinâmicos, bombas de infusão com softwares para cálculos de modelos farmacocinéticos, aparelhos de anestesia com microprocessadores e cardiodesfibriladores com a capacidade de interpretação do ritmo cardíaco são exemplos que a TIM é uma ferramenta auxiliar de grande valia para a prática anestésica.
Mais recentemente, com o advento de smartphones e tablets, os médicos anestesiologistas puderam ter acesso rápido
e diversificado a informações durante o ato cirúrgico, com possibilidade de melhores condutas e intervenções para
os pacientes. Lançado em dezembro de 2011, o AXCALC é o primeiro aplicativo, para IOS, aprovado pela Sociedade
Brasileira de Anestesiologia e que auxilia os médicos anestesiologistas nas seguintes funções: cálculo de dose fracionada para administração de drogas via oral; cálculo de dose fracionada para administração de drogas via endovenosa; taxa de velocidade de gotejamento; contador de gotas; taxa de infusão em mL/h; conversão de mcg/minutos em mL/h; conversão de mL/h em mcg/minutos; conversão de mcg/kg/minutos em mL/horas; conversão de mL/
horas em mcg/kg/minutos; taxa de velocidade de infusão endovenosa; cálculo para correção aguda do sódio; cálculo
para reposição volêmica, segundo a injúria tecidual; cálculo para a reposição do jejum em pacientes cirúrgicos; cálculo do sangramento admissível transoperatório; cálculo do peso ideal; cálculo do peso ideal corrigido; cálculo do
conversor universal de unidades métricas; conversor de soluções com relação massa – volume; calculadora de propofol e helpdesk para doses de relaxantes musculares. O objetivo deste estudo foi apresentar o aplicativo AXCALC,
com os números de downloads entre dezembro de 2011 até 1 de abril de 2012. Métodos: Após a disponibilização,
na Applestore, com distribuição gratuita, e aceitação dos termos de downloads impostos pela Apple Corporation e
Anestex, os dados foram monitorados pela ferramentas dos estudos de tráfego de utilização de dados, a AppAnnie.
Os dados coletados foram: país com maior quantidade de downloads, período e aparelhos (Iphone, Ipad e Itouch).
Resultados: Foram realizados 5.557 downloads, sendo 87% por brasileiros. Discussão: Existe a necessidade de novas
tecnologias, principalmente móveis, para uso dos médicos anestesiologistas. O aplicativo foi um dos mais solicitados
na categoria de aplicativos médicos. Conclusões: A tecnologia móvel da informação para os smartphones e tablets é
uma nova tendência para a busca rápida de condutas adequadas durante o ato operatório. No presente estudo, após
a distribuição gratuita e com a análise dos dados de downloads pela AppAnnie, pode-se concluir que essas ferramentas interessam aos médicos anestesiologistas e o aparelho em que foi mais instalado o aplicativo foi o Iphone, correspondendo com 72.
Conflito de interesse: ANESTEX.
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210 Avaliação da acessibilidade da intubação
em pacientes submetidos a cirurgias
oncológicas
Tatiana Barboza Kronemberger, José Otávio Costa Auler Jr.
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
Introdução: A avaliação da via aérea é fundamental em anestesia, visando determinar sucesso, ou não, para o acesso
às vias aéreas. A intubação (IOT) é considerada difícil, segundo as diretrizes da ASA, quando houver mais de três
tentativas de IOT ou duração superior a dez minutos para o posicionamento do tubo traqueal, sob laringoscopia
direta. Diretrizes da AMB consideram dificuldades em tentativa de IOT superior a 30 segundos. O reconhecimento
das dificuldades de acesso às vias aéreas, utilizando alguns parâmetros anatômicos já estabelecidos, constitui a principal estratégia para prever acesso fácil, ou não, e complicações decorrentes durante a IOT. Objetivo: Identificar quais
medidas anatômicas ou testes clínicos são relevantes para a identificação da dificuldade de intubação em pacientes
submetidos às cirurgias oncológicas. Métodos: Foram analisados os dados referentes à acessibilidade das vias aéreas:
teste de Mallampati, abertura de boca, flexão/extensão cervical, distância esterno-mento, mobilidade da mandíbula,
com a facilidade ou não do acesso aintubação. A avaliação foi feita no ambulatório por anestesistas do Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), e o registro da intubação foi obtido nas fichas de anestesia de 141 pacientes,
sendo a planilha e a análise dos dados realizadas pela autora do trabalho sob supervisão de seu orientador. Resultados: A partir da avaliação estatística utilizando o teste de Mann-Whitney, o parâmetro que se apresentou estatisticamente significativo em relação à dificuldade de intubação foi o teste de Mallampati (p=0,005). A partir do teste
de Fisher, obteve-se para abertura de boca (p=0,317), flexão/extensão cervical (p=0,086), distância externo/mento
(p=0,259) e mobilidade da mandíbula (p=0,059). Todos estes resultados se mostraram não significativos. Discussão: A avaliação pré-operatória da via aérea pode ser realizada por meio da anamnese e por exame físico minucioso,
sendo utilizadas medidas anatômicas e testes clínicos não invasivos para melhorar a acurácia de tal avaliação. A literatura preconiza a associação de índices preditores que possam demonstrar dificuldade, ou não, no acesso às vias
aéreas para IOT. Embora sugerido pela literatura que a associação de testes aumenta o poder preditivo do acesso,
este estudo demonstrou que isto não ocorreu nesta série de casos. Conforme visto pela análise estatística, somente o
teste de Mallampati apresentou-se como estatisticamente significativo em predizer dificuldade ou não no acesso às
vias aéreas e IOT.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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246 Pneumotórax associado à via aérea difícil
Virgínia Guimarães Carellos Silva, Kátia Gomes Bezerra de Oliveira, Rafaela Cristina
Coutinho Saldiba, Alexandre Ricci de Lima
CET Cuiabá – Mato Grosso
Introdução: O objetivo é apresentar um caso de pneumotórax hipertensivo, diagnosticado na indução da anestesia
em paciente com via aérea difícil. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 60 anos, estado físico II, agendada para
videocolecistectomia, apresenta-se assintomática com exame físico normal, avaliação de vias aéreas com Mallampati
III, pescoço normal, distância tireomentoniana maior que 6 cm, boa mobilidade cervical e abertura da boca >3 cm.
Indução venosa com propofol, fentanil e atracúrio, procedeu-se à laringoscopia habitual, evidenciando Cormack IV.
Na sequência, dispondo-se de outros dispositivos, como laringoscópio articulado, bougie, após 11 tentativas de laringoscopia, houve êxito na localização da traqueia com bougie, sendo realizado IOT. Ventilada manualmente até a confirmação de IOT por ausculta pulmonar e capnometria. Ao iniciar a ventilação mecânica, em VCV, a paciente apresentou quadro de hipotensão responsiva à droga vasoconstritora, porém sem estabilidade hemodinâmica. Ao exame
físico sequencial, murmúrio vesicular diminuído em todo o tórax, capnometria presente, porém <24 mmHg, taquicardia e hipotensão. Devido à instabilidade hemodinâmica, até o momento de causa desconhecida, optou-se por
adiar o procedimento cirúrgico. Devido à divergência entre exame físico e dados da monitorização, foi colhido gasometria arterial e solicitado raio X de tórax. A imagem radiológica evidenciava pneumotórax importante à esquerda,
que foi prontamente drenado pelo cirurgião. A paciente foi enviada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em que
permaneceu por dois dias quando recebeu alta hospitalar sem sequelas. Discussão: Pneumotórax é o acúmulo de ar
entre as pleuras parietal e visceral, levando ao aumento da pressão intratorácica com colapso do tecido pulmonar
ipsilateral que resultam em hipóxia, por aumento do shunt pulmonar. Esses eventos podem ocorrer devido à lesão ou
perfuração das vias aéreas e esôfago, quando associadas a ventilação com pressão positiva causando enfisema subcutâneo, pneumomediastino e pneumotórax. Outra possibilidade encontra-se no pneumotórax espontâneo primário,
que resulta da ruptura de blebs ou vesículas enfisematosas subpleurais. O bleb é um espaço preenchido por ar entre
o parênquima pulmonar e a pleura visceral, e se desenvolve pela ruptura de parede alveolar. Conclusões: Neste caso,
não foi possível concluir a causa base desencadeadora do evento, se pelo manuseio excessivo de via aérea, devido à
dificuldade de IOT ou se a mesma já possuía alguma alteração de base desconhecida. Sendo assim, o manuseio cuidadoso das vias aéreas é imprescindível, evitando a ocorrência de acidentes, e o diagnóstico precoce do evento é o
que garante o prognóstico favorável.
Conflito de interesse: nada a declarar.

Sao Paulo Med J. 2012; 130(Suppl)

98

Reposição volêmica e transfusão

228 Hemodiluição perioperatória: aspectos
hematológicos
Andria Melissa Oliveira Bardier, Flávia Nancy Helene Cazarotto, Mário de Nazareth Chaves Fáscio
Hospital Ophir Loyola
Introdução: Indicada quando a previsão de perda sanguínea for superior a 100 mL ou 30% da volemia, a hemodiluição normovolêmica aguda (ANH) possibilita a redução de transfusões alogênicas no perioperatório. Sabe-se que
quanto maior for o grau da hemodiluição, maior será o grau de comprometimento da coagulação. Métodos: Foram
submetidos ao estudo 20 pacientes estado físico ASA I ou II, de ambos os sexos, entre 15 e 65 anos, submetidos à bloqueio anestésico intratecal. Solução cristaloide (S. Fisiológica ou ringer simples) foi administrada para hemodiluição
normovolêmica. Foram colhidas amostras de sangue para avaliação dos níveis de Hb e Ht, nos seguintes tempos: primeiro – após administração de 500 mL e antes do bloqueio anestésico; segundo – após nova administração de 500
mL e bloqueio anestésico; terceiro – após administração total de 1.500 mL de volume no tempo médio de 20 minutos
entre as coletas. A verificação da pressão arterial foi realizada logo após cada coleta. Resultados: Após avaliação dos
dados coletados, verificou-se que a maior redução dos níveis de Hb concentrou-se na segunda amostra de sangue.
Níveis de Hb demonstraram ser mais facilmente hemodiluídos quando comparados aos de hematócrito. Discussão:
Diversos estudos são encontrados na literatura correlacionando a hemodiluição com os efeitos na hemostasia. Sabe-se que quanto maior for o grau de hemodiluição, maior será o comprometimento da coagulação. Hemodiluições do
hematócrito para 30%, feitas com administração de solução salina, demonstraram um estado de hipercoagubilidade,
devido à redução do tempo de formação do coágulo. Pacientes hemodiluídos para hematócritos tão baixos quanto
20% conseguem manter a oferta de oxigênio para os tecidos, em decorrência de vários mecanismos compensatórios
que se instalam. Conclusões: Estudos mais detalhados são necessários para se entender as repercussões desse funcionamento dinâmico hematológico, bem como determinar o valor até o qual a hemodiluição é considerada benéfica.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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258 Edema agudo de pulmão por pressão
negativa: relato de caso
Janaína Escrove Paião, Antônio Tomazeli Filho, Desiré Carlos Callegari, Deoclécio Tonelli
CET Integrado de Anestesiologia do ABC
Introdução: O edema agudo de pulmão por pressão negativa ocorre por grande reatividade e obstrução de via aérea
superior após extubação traqueal. O principal mecanismo envolvido é a geração de uma acentuada pressão negativa
intratorácica, que eleva tanto o volume vascular como a pressão transmural capilar pulmonar, causando risco de ruptura da membrana alvéolo-capilar. O objetivo deste relato foi apresentar um caso de edema agudo de pulmão, solucionado com ventilação com pressão positiva em sala operatória e manutenção em CPAP em RPA, sem a necessidade
de reintubação. Relato de caso: VBCC, 23 anos, sexo masculino, ASA I, 60 kg, submetido à correção ligamentar de
joelho D, sob anestesia geral. Monitorização: PANI, cardioscópio, oxímetro de pulso e capnógrafo. Indução anestésica foi realizada com fentanil 5 mcg/kg, propofol 2 mg/kg e cisatracúrio 0,15 mg/kg após venóclise com abocath 20
e manutenção com sevoflurano e óxido nitroso. Não foram realizadas outras doses de relaxante muscular. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências e com duração de 180 minutos. Após término do procedimento,
o paciente foi extubado. Ainda na sala cirúrgica, sonolento, evoluiu com grande reatividade de via aérea superior
com intenso esforço respiratório, apresentando retração de fúrcula e uso da musculatura intercostal sem aparente
movimento de ar. Foram realizadas manobras ventilatórias com pressão positiva sob máscara de O2 por três minutos. Houve melhora da saturação de oxigênio e ventilação. O paciente foi encaminhado à RPA, mantido sob ventilção
sob máscara de O2. Após 40 minutos, paciente evoluiu com intenso esforço respiratório e queda da saturação (SatO2
75%). Ausculta pulmonar apresentava estertores creptantes difusos bilateralmente. Realizou-se tratamento com elevação do decúbito, diurético de alça e CPAP. O paciente foi conduzido ao Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde foi
evidenciado, no raio X do tórax, velamento difuso bilateral e gasometria arterial com alcalose respiratória. Paciente
permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cirúrgica por 24 horas e recebeu alta da Enfermaria em 48 horas
e com progressiva melhora do quadro. Discussão: O edema agudo de pulmão por pressão negativa é uma patologia
rara e com alto grau de morbidade, pouco diagnosticada, que exige do anestesiologista conhecimento atualizado e
adequado. Neste relato, retardou-se a intubação, que, por fim, não foi necessária, sendo realizado suporte ventilatório
com pressão positiva imediatamente após extubação manutenção com CPAP na RPA e seguimento na UTI. O prognóstico é bom, se diagnosticado precocemente.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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137 Máscara laríngea: imagem em 3D
Dante Ranieri Junior, André Perillier Schneider
Hospital Unimed Litoral de Balneário Camboriú
Introdução: A realização de anestesias fora da sala cirúrgica tornou-se rotina, e o setor de diagnóstico por imagem
é um dos principais solicitantes da presença do anestesista. Pacientes pediátricos muitas vezes não são colaborativos e necessitam sedação para a realização do procedimento. A máscara laríngea (ML) é um aliado do anestesista
no manejo das vias aéreas nessas situações. Nosso objetivo neste estudo foi avaliar o posicionamento anatômico da
ML, por meio da reconstrução de imagens tomográficas em três dimensões (3D). Métodos: No período de março de
2011 a fevereiro de 2012, foram coletados os dados de pacientes pediátricos submetidos à anestesia para a realização de tomografia computadorizada (TC). Após leitura e assinatura do termo de consentimento informado por um
responsável, as crianças foram anestesiadas conforme o critério clínico do anestesista: anestesia com sevoflurano ou
propofol (2 mg.kg). Os pacientes que já apresentavam-se intubados não foram incluídos na casuística. Resultados:
Foram anestesiados 56 pacientes com idades entre 11 meses e 3 anos. Quarenta pacientes receberam anestesia inalatória com sevoflurano (1,5 a 5%) para exames de tomografia computadorizada (TC) de crânio (36) ou seios da face.
Em 16 pacientes, optou-se pelo uso da ML. O tamanho da ML utilizada seguiu as orientações clássicas do fabricante,
todas permitindo bons parâmetros de expansibilidade torácica, curva de capnografia e níveis de oximetria de pulso.
Um paciente apresentou a ML com acotovelamento lingual que não foi diagnosticado clinicamente. Discussão: O
correto posicionamento da ML pode ser avaliado clinicamente pela expansão torácica, ausência de vazamentos,
curva de capnografia e manutenção dos valores de oximetria. Por meio da traqueoscopia, notou-se que, apesar dos
sinais clínicos adequados, a visualização da glote pode não ser adequada e o posicionamento, não ideal. A anestesia
provoca relaxamento das estruturas cervicofaciais com redução do calibre das vias aéreas e mudança de parâmetros
anatômicos. Neste estudo, notou-se que em um paciente, apesar de sinais clínicos ausentes, a ML não estava corretamente posicionada, com acotovelamento sobre a base lingual, provavelmente provocando vedação e ausência de
vazamentos e enviando o volume de ar corrente aos pulmões. Futuros estudos são necessários a fim de se esclarecer
o valor da reconstrução de imagens em TC em tais casos.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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171 Traqueostomia percutânea com auxílio de
estilete luminoso
Wilse Melo de Souza, Thiago C. de Lucena, João Manoel Silva Junior, Luiz M. Sá
Malbouisson
Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo
Introdução: A traqueostomia é um dos mais comuns procedimentos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Recentemente, a técnica percutânea foi desenvolvida, entretanto o melhor método para realizar a técnica ainda não está
estabelecido. Nesse cenário, temos o objetivo de relatar um caso da realização de traqueostomia percutânea, com o
auxílio do estilete luminoso e sem broncoscopia. Relato de caso: Paciente EPL, 86 anos, 1,6 m, 80 kg, internada na
UTI no pós-operatório, com osteossíntese de fêmur esquerdo. Contudo, a paciente evoluiu com quadro de pneumonia e rebaixamento do nível de consciência. A paciente tinha diagnóstico prévio de diabetes, hipertensão e obesidade
e a tomografia de crânio revelou inúmeras áreas de infartos antigos. Paciente iniciou tratamento com antibióticos,
necessitando intubação traqueal (IOT), ventilação mecânica por baixo nível de consciência (Glasgow<7) e piora do
padrão respiratório. A paciente não melhorou o nível de consciência e foi indicado no 150º dia pós-IOT (400 dia pós-operatório) traqueostomia. Foi optado por técnica percutânea sem broncoscopia, mas com auxílio de estilete luminoso. O estilete luminoso foi colocado por meio de um tubo em “T”, intrassonda de intubação, para facilitar a visualização do ponto de punção percutânea na traqueia e manter a ventilação mecânica. Então, a localização do ponto de
punção, ao invés da broncoscopia, é conseguida por meio da luminosidade do estilete e visualizada na parte externa
da pele, sendo mantido o ponto, dois arcos traqueais abaixo da cartilagem cricoide. Portanto, com o kit de traqueostomia percutânea adequada para o método de “Blue Rhino”, o qual é realizado com punção de “Seldinger” e dilatador
único curvo flexível introduzido por um cateter até a marca de segurança de 38 F, o procedimento foi realizado com
sucesso sem nenhuma intercorrência. Com aproximadamente cinco minutos de duração total, a paciente foi anestesiada com midazolan 5 mg, fentanil 150 µg, propofol 100 mg e rocurônio 30 mg. A paciente evoluiu no décimo dia
pós-procedimento com melhora do padrão respiratório e retirada da ventilação mecânica, apresentando alta da UTI
no segundo dia pós-traqueostomia. Discussão: O uso do estilete luminoso pode ser uma boa alternativa em substituição à broncoscopia para realização de traqueostomia percutânea. Sendo assim, mais estudos precisam ser produzidos sobre essa técnica.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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177 Ventilação mecânica em paciente portador
de pleurostomia e fístula broncopleural
Bárbara Sanches Cardoso Allevato, Izabela Magalhães Campos, José Marcos Coelho,
Sérgio Ricardo Botrel e Silva
CET do Serviço de Anestesiologia do Hospital Felício Rocho
Introdução: Portadores de pleurostomia e fístula broncopleural possuem uma comunicação direta do brônquio com
o meio externo. Nesses casos, é necessária a ventilação monopulmonar para a adequada ventilação e oxigenação.
Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 60 anos, admitido na unidade hospitalar para realização de glossectomia parcial e linfadenectomia cervical direita, devido à carcinoma de células escamosas. As comorbidades eram:
DPOC, tabagista pesado, pleurostomizado há cinco anos devido à sequela de uma pneumonia necrotizante com
empiema, apresentando fístula broncopleural. Os exames pré-operatórios revelaram: laboratoriais sem alterações;
liberado pelo cardiologista e pneumologista para o procedimento anestésico-cirúrgico. Após um consenso entre a
equipe cirúrgico-anestésica e o paciente, decidiu-se realizar, antes da indução anestésica, traqueostomia sob anestesia local. Indução anestésica com remifentanil, propofol e cisatracúrio; manutenção com propofol e remifentanil em
infusão contínua. Após a indução, realizou-se a intubação traqueal com tubo de duplo lúmen (Carlens) por meio da
traqueostomia. Ato anestésico-cirúrgico sem intercorrências. A extubação foi realizada na sala cirúrgica logo após o
término do procedimento. O paciente foi encaminhado para a SRPA e depois para a Enfermaria, permanecendo estável e recebendo alta hospitalar no sexto DPO em boas condições clínicas. Discussão: A intubação traqueal seletiva
para ventilação monopulmonar exige maior habilidade dos anestesiologistas para manusear tubos de duplo-lúmen,
método mais usado para se isolar um dos pulmões. O primeiro tubo usado com essa finalidade foi o de Carlens, que
é de borracha, desenhado para intubação seletiva à esquerda e que possui um gancho para ancorá-lo na carina principal. A fístula broncopleural é uma indicação absoluta de ventilação monopulmonar. A intubação endobrônquica
pode trazer uma série de complicações, dentre as quais a mais temível é a ruptura traqueobrônquica, que pode levar à
instabilidade ventilatória e cardiovascular. A falta de experiência do anestesiologista com este tipo de intubação pode
levar a desfechos catastróficos quando essa técnica é indicada.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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196 Via aérea difícil em puérpera com angina
de Ludwig
Tiago Silva e Silva, Maurício do Amaral Neto, Lígia Andrade da Silva Telles Mathias, Celso
Henrique S. Almeida
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Introdução: A angina de Ludwig limita o manejo das vias aéreas. A restrição na abertura bucal torna impossível a
inserção de qualquer dispositivo na orofaringe. Neste cenário, não há espaço para introdução às cegas de um dispositivo supraglótico para resgate da oxigenação, caso seja necessário. Assim, nesta situação, a melhor opção é a intubação com preservação da ventilação espontânea. Relato de caso: Paciente LB de 21 anos, sexo feminino, negra, 75
kg, 167 cm. No segundo dia de puerpério, apresentou edema, eritema e dor à palpação da região submandibular
esquerda, associados a febre e tremores. Após o diagnóstico de angina de Ludwig, indicou-se drenagem cirúrgica.
Foi admitida no CC com jejum de dez horas, corada, hidratada, eupneica e afebril, sendo considerada ASA 1. Na avaliação das vias aéreas: distância interincisivos de 8 mm e Mallampatti modificado 4. A mobilidade atlanto-occipital
estava limitada de forma moderada. Indicou-se intubação nasotraqueal sob anestesia tópica e sedação consciente.
Após monitorização com cardioscopia, oximetria e aferições não invasivas da pressão arterial, foi administrado atropina 0,5 mg como agente antisialogogo. Foi iniciada sedação com midazolam 1 mg e fentanil em doses sucessivas de
25 µg. Simultaneamente, usou-se anestesia da nasofaringe com lidocaína a 2 e 10% com atomizadores. Logo após,
foi posicionado algodão embebido em solução com adrenalina 1:20.000 na cóana direita. Foi realizada anestesia
translaríngea por punção da membrana cricotireoidea com cateter nº 20 e administração de 4 mL de lidocaína 2%.
Após este preparo, foi introduzida cânula 7.0 pela narina direita. A passagem do tubo traqueal pelas pregas vocais
foi guiada por fibroscopia. A confirmação da intubação foi obtida por capnografia. Foi insuflado balonete e foi realizada indução anestésica. Anestesia geral balanceda foi conduzida sem intercorrências. Ao final do procedimento, a
paciente foi extubada na sala de cirurgia e conduzida à RPA. Discussão: É possível realizar intubação traqueal com
conforto para o paciente e manutenção dos reflexos de vias aéreas e a resposta hemodinâmica sob controle. O uso da
anestesia translaríngea contribui para o sucesso do procedimento, devido à dispersão anestésica que promove. O uso
da técnica em pacientes com abscesso cervical deve ser criterioso sob o risco de se realizar a punção em região acometida pela infecção, levando a maior disseminação do processo.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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197 Edema pulmonar por pressão negativa em
paciente submetido à herniorrafia inguinal
sob raquianestesia e sedação
Maria Beatriz Assumpção Mourão, José Marcos Coelho, Sergio Ricardo Botrel e Silva,
Natalie Miranda Muniz
CET de Anestesiologia do Hospital Felício Rocho
Introdução: O edema pulmonar por pressão negativa (EPPN) é um evento bem descrito, pouco relatado e que exige
diagnóstico precoce e tratamento adequado por parte do anestesiologista. Relato de caso: Paciente masculino, 28
anos, 92 kg, 1,87 m, hígido, exames físico e laboratoriais sem alterações, a ser submetido à herniorrafia inguinal.
Monitorização: ECG, SpO2 e PNI. Foi realizada raquianestesia, tecnicamente difícil – necessidade de duas punções.
Foram injetados bupivacaína hiperbárica 0,5% (12,5 mg) e morfina (0,08 mg). Falha parcial, optando-se por aprofundar a sedação, acrescentando-se ao diazepam (10 mg), fentanil mais droperidol (50 mcg + 2,5 mg/mL) (1 mL),
cetamina S (100 mg, em doses fracionadas) e propofol (550 mg em bomba de infusão). Ventilação assistida por máscara facial, mantendo SpO2 próxima a 100%. Ao final da cirurgia, na tentativa de deixá-lo sem assistência ventilatória
manual, apresentou obstrução alta das vias aéreas, retornando à assistência ventilatória sob máscara, com melhora
do quadro. O paciente foi encaminhado à SRPA, com O2 suplementar por cateter nasal (CN) e SpO2 93%. Na SRPA,
permaneceu bem aproximadamente 30 minutos, quando apresentou tosse com secreção rósea e aerada e dependência de O2 suplementar, mantendo SpO2 limítrofe. À ausculta respiratória, crepitações basais e radiografia de tórax
sugestiva de edema pulmonar. A hipótese era de edema pulmonar por pressão negativa. Permaneceu na SRPA por
quatro horas monitorizado, recebendo O2 suplementar. Foi liberado para Enfermaria com CN. No dia seguinte, SpO2
em ar ambiente e ausculta pulmonar normais. Discussão: O principal fator etiopatológico do EPPN é a pressão negativa intrapleural, gerada por inspiração contra glote fechada, mas também há contribuição de fatores como hipóxia,
hipercapnia, acidose e estado hiperadrenérgico. Laringoespasmo periextubação ou frente a estímulo nociceptivo
intenso em plano anestésico superficial podem também resultar em EPPN. A propedêutica complementar diagnóstica é a radiografia de tórax. O tratamento é manutenção da permeabilidade de via aérea, oxigenação por pressão
positiva e monitorização da SpO2. O tratamento com diuréticos/restrição hídrica é controverso, pois há tendência à
hipovolemia, devido à transudação de líquido para os pulmões. O prognóstico é bom, desde que dignóstico e propedêutica sejam adequados, com melhora clínica precoce, antecedendo a melhora radiológica.
Referência bibliográfica
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Krodel DJ – Case Scenario: acute postoperative negative pressure pulmonary edema. Anesthesiology, 2010;113:200-207.

Conflito de interesse: nada a declarar.
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198 Anestesia em paciente portadora de
associação MURCS: relato de caso
Luiz Fernando Saldanha de Almeida, Camila Machado de Souza, Luís Eduardo Silveira
Martins, Masashi Munechika
CET – Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo
Introdução: Algumas síndromes genéticas, como a associação MURCS, cursam com alterações anatômicas, que
podem influenciar na escolha da técnica anestésica. Trata-se de um acrônimo caracterizado por aplasia ou hipoplasia dos ductos müllerianos (MU), agenesia, disgenesia ou ectopia renal (R) e anomalias dos somitos cervicotorácicos
(CS), levando a malformações ósseas, principalmente axiais. Tem prevalência de 1:50.000 mulheres e correlaciona-se à síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (agenesia dos ductos de Müller), com concomitantes alterações renais, craniofaciais e esqueléticas diversas. O objetivo deste relato foi apresentar um caso de paciente portadora de associação MURCS, discutindo-se as particularidades que podem interferir na conduta do anestesiologista.
Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 13 anos, portadora de déficit cognitivo leve, hipoacusia, agenesia renal
e associação MURCS, submetida à ressecção de septo vaginal com hematocolpo sob anestesia geral. O exame físico
evidenciava microcefalia, cifoescoliose, pescoço curto, micrognatia, extensão cervical adequada e Mallampati I . A
monitoração foi feita com cardioscópio, oxímetro de pulso, pressão arterial não invasiva e capnógrafo. Após indução
anestésica com fentanil 3 mcg.kg-1 e propofol 2 mg.kg-1, uma máscara laríngea clássica tamanho 3 foi inserida com
sucesso. A manutenção foi feita com isoflurano, e a paciente permaneceu sob ventilação controlada durante o procedimento. Ao final do ato cirúrgico, a máscara laríngea foi retirada e a paciente, encaminhada à sala de recuperação.
Discussão: Uma grande variedade de alterações ósseas foi descrita nos portadores de associação MURCS, sendo as
alterações craniofaciais e da coluna vertebral de interesse especial para o anestesiologista, uma vez que podem dificultar o acesso à via aérea e a realização de bloqueios do neuroeixo. Escoliose cervical ou occipitalização do atlas com
fusão de vértebras cervicais limitam a extensão cervical, dificultando a laringoscopia direta. A presença de malformações renais torna estes pacientes mais suscetíveis ao desenvolvimento de insuficiência renal e, por isso, a escolha
dos fármacos e o manejo de fluidos no perioperatório devem ser feitos com cuidado.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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208 Uso de máscara laríngea fast track após
falha na tentativa de intubação traqueal
com laringoscópio convencional e estilete
luminoso
Andria Melissa Oliveira Bardier, Luís Cláudio Corrêa Lobato, Luís Paulo Araujo Mesquita,
Bruno Mendes Carmona
CET do Hospital Ophir loyola
Introdução: O manuseio inadequado da via aérea é o grande responsável por complicações durante o procedimento
anestésico, devendo o profissional anestesiologista ter conhecimento sobre o algoritmo das técnicas de intubação
orotraqueal difícil. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 39 anos, 65 kg, com proposta cirúrgica de correção de
malformação de Arnold-Chiari tipo I. Foi submetida à anestesia geral endovenosa, intubação orotraqueal, sem intercorrências, por meio de laringoscopia direta (Cormack-Lehane grau 2). Após tricotomia do couro cabeludo, constatou-se lesão eritemato-descamativa, decidindo-se suspender a cirurgia. Avaliação dermatológica com diagnóstico
de dermatite seborreica. Após tratamento adequado e resolução do quadro, nova programação cirúrgica. No dia
anterior ao segundo procedimento cirúrgico, a paciente relatou episódios de cefaleia, sem outra sintomatologia ou
comorbidades. Na avaliação da via aérea, observou-se Mallampati classe 3, distância esternomentoniana ≤12,5 cm,
distância interincisivos >3 cm e mobilidade cervical limitada. A monitorização foi realizada com cardioscópio, capnografia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, diurese, gasometrias arteriais/venosas e TOF-Swatch SX®. A
paciente foi pré-oxigenada com O2 100% (3 L/minutos), sob máscara facial durante cinco minutos. Indução anestésica com midazolam 2 mg, fentanil 400 μg, lidocaína 2% 60 mg, propofol 100 mg e pancurônio 5,5 mg. Foi realizada
ventilação assistida sob máscara facial com O2 100% (6 L/minutos). Após a indução, tentou-se por duas vezes intubação orotraqueal (IOT) por meio de laringoscopia direta (Cormack grau 3) e uma tentativa com estilete luminoso,
todas sem sucesso. Optou-se, então, por inserção de máscara laríngea fast track, com êxito na intubação (sonda aramada de 7 mm), sendo a mesma confirmada por ausculta e capnografia. A paciente foi mantida em ventilação mecânica com manutenção anestésica endovenosa total. Administração de pancurônio 1 mg quando TOF ≥2. O tempo
anestésico foi de cinco horas. Ao final da cirurgia, a paciente foi encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI)
intubada, hemodinamicamente estável e TOF-Swatch SX® 10%. Discussão: O exame detalhado da via aérea pode
antecipar situações de dificuldade na IOT. O reconhecimento das diferentes apresentações de via aérea difícil, bem
como o treinamento e o conhecimento das técnicas de manuseio dos mais variados dispositivos auxiliares para IOT
difícil, são de fundamental importância para que se obtenha êxito em determinadas situações.
Conflito de interesse: nada a declarar.
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247 Conduta anestésica para
retossigmoidectomia em paciente
laringectomizado: relato de caso
Mônica Calil Borges Ferreira, Ana Paula Soares, Alexandre Almeida Guedes, João Vicente
Linhares
Hospital Ascomcer
Introdução: O câncer da laringe é uma neoplasia pouco frequente, representando 1 a 2% dos tumores malignos.
Porém, sua importância se relaciona às modificações que traz ao órgão vocal, tanto pela sua presença, como por procedimentos cirúrgicos terapêuticos, modificando ou mesmo abolindo a voz falada. A laringectomia pode apresentar-se como uma dificuldade ao manuseio da via aérea pelo anestesista. Relato de caso: GJR, sexo masculino, 65 kg, 1,62
m, sem relato de comorbidades, medicamentos e/ou alergias. O paciente é ex-tabagista. Foi passado anestésico cirúrgico há seis anos (laringectomia por câncer de laringe, sem intercorrências). Apresentou câncer de reto e a retossigmoidectomia foi indicada. Os exames pré-operatórios estavam dentro da normalidade. Na SO, acesso venoso central
em veia subclávia esquerda com cateter 14 G e realizou-se punção peridural única e mediana, em L3-L4, com agulha de Tuohy-weiss descartável e injeção lenta de fentanil (100 mcg), morfina (2 mg) e bupivacaína 0,125% (25 mg).
Desnitrogenação com dois, por meio de pequena máscara facial acoplada à pele da região do pescoço, em que existe
o orifício traqueal permanente e, a seguir, indução venosa sequencial: fentanil (200 mcg), lidocaína 1% s/v (100 mg),
propofol (170 mg) e cisatracúrio. Uma cânula traqueal aramada nº 8,5 mm (DI) foi diretamente introduzida pelo
orifício traqueal no pescoço, e sua correta posição foi confirmada por capnografia e estetoscópio precordial, sendo
então fixada com fio de seda à pele do paciente. Anestesia mantida em VCV com 2 (1 L/min.) + isoflurano + ar medicinal (1 L/min.). A hipotensão pós-indução foi tratada com efedrina venosa. Recebeu reposição volêmica com cristaloides aquecidos (Ringer Lactato) no total de 2.500 mL, e a diurese final foi de 300 mL. Ao final do procedimento
(duração de 180 minutos), o paciente encontrava-se responsivo, acordado, sem queixas, com ventilação espontânea
de bom padrão e ETC02 normal. A cânula traqueal foi retirada e o paciente enviado ao Centro de Terapia Intensiva
(CTI). O pós-operatório estava sem ocorrências e houve alta hospitalar no sétimo dpo. Discussão: Independente da
abordagem anestésica, é importante avaliar a via aérea. Neste caso, foi importante verificar a presença de obstrução
da via aérea relacionada à doença como a compressão local, alterações hemodinâmicas em virtude do decúbito e a
dificuldade de intubação traqueal. A impossibilidade de intubação traqueal e ventilação efetiva constitui a principal
causa de morte relacionada à anestesia. Deve-se deixar preparado material para manuseio de via aérea difícil.
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